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Verneplan IV for vassdrag

Ved Stortingets behandling av Verneplan III (St.prp. nr
89 (1984-85)) ble det vedtatt at arbeidet skulle videre-
føres i en Verneplan IV. Som for tidligere verneplaner
skulle Olje- og energidepartementet (Oed) ha ansvaret for
å samordne, utarbeide og legge fram planen for regjering
og storting, men i nært samarbeid med Miljøverndeparte-
mentet.

Det ble reoppnevnt et kontaktutvalg for vassdragsreguler-
inger med vassdragsdirektøren som formann. NVE fikk i
oppdrag å skaffe fram nødvendig grunnlagsmateriale og
opprettet i den forbindelse en prosjektgruppe som har
forberedt materialet for utvalget.

Prosjektgruppen har bestått av forskningssjef Per Einar
Faugli, NVE, antikvar Lil Gustafson, Riksantikvaren,
vassdragsforvalter Arne Hamarsland, fylkesmannen i Nord-
land, kontorsjef Terje Klokk, DN (avløst 01.01.90 av
førstekonsulent Lars Løfaldli, DN), overingeniør Jens
Aabel, NVE og med seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE som
formann og avdelingsingeniør Jon Olav Nybo som sekretær.

Vurdering og dokumentasjon av verneverdiene har, som for
de andre verneplanene, vært knyttet til følgende fagom-
råder; geofaglige forhold, botanikk, ferskvannsbiologi,
ornitologi, friluftsliv, kulturminner og landbruksinter-
esser. I mange av vassdragene har det vær nødvendig å
engasjere forskningsinstitusjoner eller privatpersoner
for å foreta undersøkelser og vurdering av verneverdier.
En del av det innsamledematerialeter publisert i insti-
tusjonenesegne rapportserier,men noe er også publisert
i NVEs publikasjonsserie.

Rapportene er forfatternes produkter. Prosjektgruppen har
kun klargjort dem for trykking. På grunn av økonomiske
forhold er enkelte rapporter blitt trykt i ettertid.

Jon Arne Eie
Prosjektgruppens formann

Omslagsbilde: Månadalen, Frafjordvassdraget
Foto: Jon Arne Eie
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meget stor botaniskverdi.

ABSTRACT
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NAVN PÅ VASSDRAG

Navnene på de vassdrag som er beskrevet i denne rapporten skiller seg delvis ut fra de
navn som er bnikt senere i forbindelse med Verneplan IV for vassdrag. I NOU 1991:12
benyttes følgnede navn på de vassdragene i Nordland som er beskrevet i denne rapporten:

157 Sagelva

158 Groelva

159 Trollelva

160 I.Appvasselva (Elv fra Lappvatnet)

161 Bonnåa

164 Lommerelva

166 Varpavassdraget (Varpelva)

167 Forsåelva (NB: I rapporten omtalt som Elv fra Kilvatnet)

168 Brennvikvassdraget (Elv fra Brennvikvatnet)

169 Rånaelva (NB: I rapporten omtalt som Elv fra Storvatnet)

170 Kjeldelva



FORORD

Denne rapporten er en botanisk fagrapport fra 12 vassdrag
i Nordland. Dette er 12 av de 43 vassdragene som er med i
Verneplan IV for vassdrag for Nordland.

Botaniske undersøkelser i de resterende vassdragene i
Nordland er utført av Stig Hvoslef og Oddvar Pedersen og
deres resultat foreligger i en egen rapport.

Cand.real Ellen-Birgitte Strømø har skrevet botanikk-
rapportene for disse 12 vassdragene. Undertegnede har
dessuten skrevet rapport over friluftslivs- og reiselivs-
interessene i de samme vassdragene samt fra de resterende
13 vassdragene i Nordre Nordland.

Arbeidet har vært utført i tilknytning til det forsknings-
miljøet som er bygd opp på Lillehammer i forbindelse med
NTNF-s forskningsprogram om "Miljøvirkninger av vassdrags-
utbygging", under ledelse av Jon Teigland. Dette
forskningsmiljøet er nå gått inn i Norsk insitutt for
naturforskning, NINA.

Kontorfullmektig Kristin Børresen har maskinskrevet
rapportene.

Takk til de som har bidratt med opplysninger av verdi for
resultatet.

Lillehammer, 20. oktober 1989

£1.1*^-54:4Le SLrør"‹P
Ellen-Birgitte Strømø
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1.INNLEDNING

Denne rapporten omfatter botaniske undersøkelser i 12 av de
43 vassdragene som inngår i Verneplan IV i Nordland.

Rapporten er delt i følgende to deler:

Generell del
Spesiell del - vassdragsrapporter

Den generelle delen gir en kortfattet oversikt over metodene
i det faglige arbeidet og en samlet vurdering av botanikk-
interessene i de 12 vassdragene.

Den spesielle delen består av 12 vassdragsrapporter i
kronologisk rekkefølge, fra sør til nord.

Arbeidet er basert på en kort befaring i hvert vassdrag og
til en viss grad på skriftlige kilder. Tida brukt på
befaringene har variert fra ca 1 time (helikopterbefaring i
6 av 12 vassdrag) til en halv dag pr. vassdrag.

Fig. 1.1 gir en oversikt over vassdragene som inngår i denne
rapporten.

FOR FØLGENDE VASSDRAG:

OBJ.NR.156: LAKSÅGA

SAGELVA

GROELVA

TROLLELVA

L'115(
17 •

169er

164
0.161

9158

ELV FRA LAPPVATN




• k

 BONNÅA




156 44





 
164:LOMMERELVA





 VARPELVA





 ELV FRA KILVATN o





0




ELV FRA BRENNVIKVATN





 ELV FRA STORVATN





 KJELDELVA




Fi . 1.1: V r m inn °r i d nne ra r n



2

2. METODIKK

2.1 ATA NN AM N N

2.1. F TAR E DET

Feltarbeidet foregikk i perioden 22.06.88 - 07.07.88.
Det ble foretatt befaring i 23 vassdrag, hvorav 12 vassdrag
ble befart med tanke både på botanikk og friluftsliv/
reiseliv. De resterende undergikk kun undersøkelser med tanke
på friluftsliv/reiseliv.

I Nord-Salten ble ikke Muskvikelva og Hellemovassdragene
befart pga. tidspress og vanskelig tilgjengelighet.

6 av vassdragene i Sørfold/Steigen ble befart med helikopter.

Få grunn av begrensede ressurser ble det på de botaniske
undersøkelsene kun brukt noen få timer pr. vassdrag.

Det meste av tida ble brukt til å dra rundt i det enkelte
vassdrag for å prøve og få en oversikt over hovedtrekkene i
vegetasjonen. De viktigste vegetasjonstypene ble kartlagt,
mens flere detaljer i vegetasjonsbeskrivelsen, ble tatt med
der hvor tida tillot det.

Undersøkelser av vegetasjonen langs hovedvannstrengen ble
høyest prioritert. Bare unntaksvis ble den alpine sone
oppsøkt.

Ved siden av de botaniske registreringene ble graden av
kulturpåvirkning og graden av øvrige inngrep registrert.

Det ble tatt en rekke dias-bilder fra hvert vassdrag.

2.1.2ETTERARBEIDET

Det meste av tida er gått med til etterarbeid og
rapportskrivning. Etterarbeidet har bestått i å innhente
opplysninger om følgende forhold:

naturgeografisk regiontilhørighet
tilhørighet i ulike vegetasjonsregioner
mulige verneområder i vassdraget
tidligere botaniske undersøkelser i vassdraget.

2.2B TANISKE VERDIKRITERIER

2.2.1H VEDKRITERIER G VEKTLEGGINGEN AV DEM

Metodikken som er brukt i dette arbeidet, bygger på den som
ble utarbeidet i forbindelse med prosjekt "Naturvitenskapelig
undersøkelsesarbeid i de 10-års vernete vassdrag". (Norges
Offentlige Utredninger 1983:42)

Metodikken går i korthet ut på å framskaffe en best mulig
oversikt over flora og vegetasjon i undersøkelsesområdet.



Vassdragets botaniske verdi er så fastsatt på bakgrunn av en
vurdering av vegetasjonen i forhold til de kriteriene for
verneverdi som er benyttet (NOU 1983:42):

F LG NDE H VEDKRIT RIER ER BENYTTET:

VEGETASJONENSPRODUKTIVITET/FRODIGHET
VEGETASJONENSDIVERSITET (MANGFOLD)
VEGETASJONSTYPENESSJELDENHET
GRADEN AV REGIONAL REPRESENTATIVITET
OMRÅDETS GRAD AV UBERØRTHET
BRUKSMULIGHETFOR FORSKNING/UNDERVISNING

Alle 6 verdikriteriene er likeverdige.

Vurderingen av vegetasjonen, på bakgrunn av hver av disse
kriteriene, er til slutt veid sammen til en helhetsvurdering
av den botaniske verdien, uttrykt i en verdikategori.

KORTFATTET VERSIKT VER VERDIKRITERIENE

VEGETASJ NENS PR DUKTIVITET/FRDIGHET

Produktiviteten er vurdert ut i fra om området generelt
har høy- eller lavproduktiv vegetasjon.

Stor produktivitet/frodighet i vegetasjonen gir økt
verneverdi for vassdraget. Vurderingen av
verdikriteriet blir satt inn i en regional sammenheng.

VEGETAS NENS DIVERSITET (MANGFOLD)

Forekomst av mange vegetasjonstyper eller en variert
flora gir et høgt mangfold. Et mangfoldig område
inneholder naturlig nok mer enn et fattig område. Ved
en eventuell prioritering vil et mangfoldig område
kunne dekke en variasjon som ellers måtte dekkes av
flere fattige områder.

Graden av diversitet i vegetasjonen vil som regel
øke med størrelsen på vassdraget. Store vassdrag vil
dermed ha større diversitet enn mindre vassdrag. Her må
diversiteten vurderes ut ifra både størrelsen på
vassdraget og regionen forøvrig.

VEGETASJ N TYPENE SJELDENHET

Med sjeldenhet menes forekomst av trekk som er sjeldne
for den aktuelle naturgeografiske region eller i
fylkes-og landsmålestokk.

Forekomst av sjeldne vegetasjonstrekk øker verneverdien
for vassdraget. Forekomst av slike trekk gir et område
verdi som spesialområde og spesialområder kan normalt
ikke erstattes av hverandre.



4• GRA N AV REGI NA R PRESENTATIV T T

Med representativitet menes hvor dekkende variasjonen
innen det vurderte området er for et større område, en
region. Et representativt område kan egne seg som
typeområde for en region og kan bare erstattes av flere
mindre representative områder.

Med typeområde menes at nedbørfeltet må inneholde de
vegetasjonsregioner, vegetasjonstyper og floristiske
elementer som finnes i vedkommende region.

Det er lagt stor vekt på å bevare et nett av
typevassdrag for de ulike regioner i landet.

MRÅDETS GRAD AV UBER RTHET

Omfanget av tekniske, irreversible inngrep i vassdraget
og som vurderes som negative for vegetasjon og flora,
er av betydning for verdisettingen av vassdraget.
Gammelt kulturpreg vurderes her ikke som noen negativ
påvirkning. Stor grad av uberørthet øker vassdragets
verneverdi. Graden av påvirkning er dessuten av
betydning for hvorvidt vassdraget har verdi som
referanseområde.

BRUKSM LIGHET F R UNDERVISNING/FRSKNING

Vassdrag er en naturtype som kan være interessant som
studie- og undervisningsobjekt for ulike trinn i
utdanning og forskning.

Dersom vassdraget er av stor verdi som type- og/eller
referansevassdrag kan dette bety økt pedagogisk/
forskningsmessig verdi.

Vassdragets egnethet for undervisning og forskning
henger til en viss grad sammen med tilgjengelighet og
nærhet til undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

2.2.2VERDIKATEG RIER G RANGERINGER

Hvert enkelt vassdrag er plassert i én av fire verdi-
kategorier basert på kriteriene som er omtalt under kap.2.2.1

FØLGENDE VERDIKATEGORIER BLIR BENYTTET:

XXXX MEGET STOR VERDI
XXX STOR VERDI
XX MIDDELS VERDI
X LITEN VERDI

Disse verdikategoriene er benyttet for å gi en samlet
bedømmelse av vassdragets botaniske verdi.

Verdikategoriene stor, middels eller liten er benyttet for å
gi en bedømmelse av hver enkelt av de kriteriene for botanisk
verdi som er benyttet.
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3. FL RA G VEGETASJN I UNDERSØKELSESOMRÅDET

3.1V G TASJ NS EGI NER

En vegetasjonsregion karakteriseres av et sett
vegetasjonstyper (eks. typer av skog, myr og hei) og av visse
enkeltarter.

I undersøkelsesområdet inngår følgene fire
vegetasjonsregioner:

Mellomboreal vegetasjonsregion
Nordboreal vegetasjonsregion (fjellskogssonen)
Lavalpin vegetasjonsregion
Mellomalpin vegetasjonsregion

Tab. 3.1 gir en oversikt over hvilke vegetasjonsregioner som
inngår i hvert av vassdragene og hvor stor utbredelse de
enkelte regionene har.

VEGETASJONSREGION

VASSDR. MELLOM- NORDBOREAL LAV- MELLOM-
NR. VASSDRAG BOREAL (FJELLSKOG) ALPIN ALPIN

156 Laksåga 2 3 1 -

157 Sagelva 2 2 1 1

158 Groelva 2 3 1 ._

159 Trollelva 1 1 2 2

160 Lappelva 3 2 1 1

161 Bonnåa 2 3 1 1

164 Lommerelva 2 2 3 1

166 Varpelva 3 2 - -

167 Kilvatn 3 2 - -

168 Brennvikvatn 3 1 __ -

169 Storvatn 2 2 1 2

170 Kjeldelva 3 2 1 -

TE NF RKLARING:





1 = vegetasjonsregionen dekker et lite areal
2 = ” er vanlig forekommende
3 = fl er dominerende.




Tab. .1 V et s'on re ioner re resentert i vas dra ene



Under følger en kort beskrivelse av de vegetasjonsregionene
som er aktuelle i undersøkelsesområdet:

M llomboreal ve ' nsre ion

Barskogssone der verken edle lauvtrær eller alpine
vegetasjonstyper/arter spiller noen vesentlig rolle.
I tillegg til barskog er store myrarealer karakteristisk for
denne regionen. Geografisk utbredelse av den mellomboreale
vegetasjonsregione er åstrakter i Sør-Norge og på strekningen
fra Nordland til Øst-Finnmark.

Nordboreal e tas nsre ion f' 11 k n n

Barskog- og bjørkeskogssone med innslag av alpine- og
nordlige vegetasjonstyper og arter. Subalpin bjørkeskog og
glissen barskog er karakteristisk. Minerotrofe myrer
(jordvassmyrer) er vanlige i regionen. Geografisk utredelse
er hele fjellkjeden i Sør-Norge og også i lavlandet i Nord-
Norge.

Laval in v e a ' nsr ion

Denne regionen utgjør området over den klimatiske skoggrensa
og går så høyt opp som blåbæra går. I den lavalpine regionen
fins mye lynghei, myr og vierkratt. Geografisk utbredelse er
hele fjellkjeden og ned til havnivå i Finnmark.

Mellomal in v eta ' n r ion

Denne regionen over den lavalpine sone er karakterisert av at
den høyere vegetasjonen begynner å bli usammenhengende. Ulike
samfunn av grashei- og snøleiesamfunn dominerer. Kratt og myr
forekommer mer sjeldent. Geografisk utbredelse er fjellkjeden
i hele landet.

3.2 VEGETASJONSTYPER

I undersøkelsesområdet fins en rekke ulike vegetasjonstyper.

Under følger en kort beskrivelse av de viktigste økologiske,
fysiognomiske (vegetasjonens utseende) og floristiske
kjennetegn ved de ulike vegetasjonstypene.

Navnsetting på vegetasjonstypene følger stort sett "Enheter
for vegetasjonskartlegging i Norge". (Økoforsk 1987:1)



3. .1 SK GSV GETASJON

Lavsko A1

Denne skogstypen forekommer på skrinne og tørre områder i
enkelte av vassdragene. Lavskog er mest vanlig på
tørkeutsatte morene- og breelvavsetninger og er svært
næringsfattige.

I tresjiktet dominerer spredt furu, og bunnsjiktet domineres
av reinlav og nøysomme moser.

Blåb sko A4

Blåbærskogene er den vanligste vegetasjonstype i
undersøkelsesområdet og er i tillegg en av de vegetasjons-
typene som dekker det største arealet i Norge.

Jordsmonnet i blåbærskogene er i området middels rikt til
næringsfattig.

Blåbærskogene er artsfattige bjørk- eller furuskoger. Stort
sett er det bjørk som dominerer i tresjiktet. I tillegg
forekommer osp og rogn. Feltsjiktet domineres av blåbær og
andre lyngarter.

Småbre nesko A o lå urtsko B1

Denne skogtypen fins på noe rikere og friskere jordsmonn enn
blåbærskogene.

I småbregneskogene fins de samme artene i tresjiktet som
i blåbærskogene. I undersøkelsesområdet er det bjørk som er
det vanligste treslaget.
Feltsjiktet er mer variert og artsrikt enn i blåbærskogen. I
småbregneskogene er mindre bregner som fugletelg og hengeving,
vanlig i tillegg til enkelte urter og gras.

Overgangen mellom de beslektete skogtypene, lå urtsko o
småbr nesko en er flytende. I lågurtskogene kommer enda
flere urter inn, eksempelvis gullris, skogstjerne,
vintergrønn, småmarimjelle og tviskjeggveronika.

Storbre sko 1 o Hø staudesko C2

I de bjørkeskogene med det rikeste jordsmonnet fins innslag
av en skogtype som har et spesielt rikt feltsjikt.
Produksjonen i disse skogene er høg.

Tresjiktet består hovedsakelig av bjørk med innslag av andre
lauvtrær som osp, rogn og selje. Feltsjiktet er frodig og
artsrikt og består av store bregner og/eller høge urter. De
vanligste storbregnene er skogburkne, strutseving og
sauetelg.
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I høgstaude-varianten av de frodige bjørkeskogene er
tyrihjelm, turt, skogstorkenebb, vendelrot og ballblom
vanlig forekommende.

rå r-h sk

Gråor-heggeskoger er fuktige lauvskoger som fins på
næringsrik grunn. De vanligste voksesteder er langs elver og
vatn, bekkedaler og andre steder med høg grunnvannstand.

Tresjiktet domineres av gråor med innslag av andre lautrær
som bjørk, rogn, selje og noe hegg. I busksjiktet fins
stedvis mye vier. Feltsjiktet er som oftest frodig, tett og
artsrikt. Høge urter, gras og bregner dominerer. Vanlig
forekommende er mjødurt, bringebær, skogstjerneblom,
skogstorkenebb, vendelrot og strutseving.

3.2.2 MYRVEGETAS ON

Det skilles mellom ombrotrof- og minerotrof myrvegetasjon ut
i fra at vann- og næringstilførselen kommer henholdsvis fra
nedbøren eller fra tilsig fra omgivelsene;
jordvannstilførsel. Myr utgjør betydelig areal i
undersøkelsesområdet.

mbr rof m r a 'on

Nedbørsmyrene vokser over grunnvannstanden og har som oftest
en blanding av våte partier (høljer) og tørre partier (tuer).
De ombrotrofe myrene kan være åpne eller skogbevokste.

Vegetasjonen på nedbørsmyrene er fattig og omfatter bare ca
20 karplanter.

Ombrotrofe myrer fins vanligvis i flatt eller svakt skrånende
terreng.

De vanligste artene i feltsjiktet er lyngarter som blåbær,
kvitlung, krekling, samt molte, torvull og bjønnskjegg.

De ombrotrof myrene har arealmessig liten betydning i
undersøkelsesområdet.

Mine otrof m rv e as'on (K-L)

Der underlaget får tilsig av jordvann fra fastmarka, får vi
minerotrof myrvegetasjon. Denne vegetasjonen er stort sett
rikere enn den ombrotrofe vegetasjonen.

Minerotrof myrvegetasjon utgjør det største arealet av
myrvegetasjonen i undersøkelsesområdet.
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Den minerotrofevegetasjonendeles inn langs en fattig-til-
rik-gradient,alt etter artssammensetningenog mengden av
kravfulle arter.

Fat i min ro rof m rv e as'on ("Fattigmyr")(K)

Typiske arter for fattig,minerotrofmyr er følgende:

slåttestarr * torvull
stjernestarr * myrklegg
sveltstarr * bukkeblad
flaskestarr

Middl rik minr rfm ry as'on ("Intermediær myr")
(L)

Typiske arter for middels rike minerotrofemyrer
er følgende:

duskull
myrhatt
flekkmarihand

Rik- o k tr mrik miner rof m rv ta 'on ("Rikmyr")

gulstarr * breiull
hårstarr * orkider
myrsnelle * jåblom

3.2.3 ANDRE VEGETASJ NSTYPER

Flere andre vegetasjonstyperer observerti vassdragene,men
disse er ikke undersøkt.

Dette gjelder blant andre følgendevegetasjonstyper:

Kantvegetasjon(F)
Kulturbetingetengvegetasjon(G)
Ferskvanns-og elveørvegetasjon(0-Q)
Fjellvegetasjon(R-T)
Strandvegetasjon(U-X)
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4.SAMLETVURDRINGAVVASSDRAGENE

4.1SAMLET VURDERINGV DEN B TANI K VERDI N

Vurderingen av den botaniske verdien i 12 av Verneplan IV
vassdragene i Nordland gir et resultat som vist i oversikten
under. Der er verdikategori-plasseringen oppgitt.

Den systematikken som er nyttet i denne analysen, har gitt
som resultat at ingen av de undersøkte vassdragene er vurdert
til å ha m e stor bo anisk verdi. 4 av vassdragene er
vurdert til å ha s or botani k verdi og 8 til å ha middels-
eller liten botanisk verdi.

VERDIKATEGRI-PLASSERINGEN:

XXXX MEGET STOR BOTANISK VERDI
Ingen

XXX STOR BOTANISK VERDI
Vassdr. nr. 161: Bonnågas nedbørfelt

164: Lommerelvas nedbørfelt
166: Varpelvas nedbørfelt

Brennvikvatnets nedbørfelt
170: Kjeldelvas nedbørfelt

XX MIDDELS BOTANISK VERDI
Vassdr. nr. 156: Laksågas nedbørfelt

tt 11 157: Sagelvas nedbørfelt
158: Groelvas nedbørfelt

11 160: Lappvatnets nedbørfelt
167: Kilvatnets nedbørfelt

Storvatnets nedbørfelt

X LITEN BOTANISK VERDI
Vassdr. nr. 159: Trollelvas nedbørfelt

4.2REGIONAL FORDELINGAV VASSDRA ENE

4.2.1REGIONAL OVERSIKT VER VASSDRAGENE

En vurdering av de botaniske verdiene i et enkelt vassdrag er
forsøkt sett i sammenheng med vassdragets regionale
plassering.

Som grunnlag for de regionale vurderingene er de aktuelle
delene av Nordland i denne analysen delt inn i 3 regioner.
Regiongrensene følger den inndelingen som er gjort i
fylkesplan for Nordland (1988-1991).

Tab. 4.1 gir en regionvis oversikt over de aktuelle 12
vassdrag i Verneplan IV. Vassdragenes botaniske verdi samt
naturgeografisk tilhørighet er oppført.
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AKTUELLE
REGIONER/
KOMMUNER

OFOTEN

VASSDRAG

VASSDRAGETS
BOTANISKE
VERDI

NATURGEOGR.
TILHØRIGHET

Ballangen Storvatn XX 43c




Kjeldelva XXX 43c

INDRE SALTEN




Hamarøy Varpelva XXX 43b




Kilvatn XX 43b




Brennvikvatn XXX 42b

Sørfold Laksåga XX 36b




Sagelva XX 43b




Groelva X X 43b




Bonnåa XXX 43b




Trollelva




43b

YTRE SALTEN





Steigen Lommerelva XXX 43b




Lappvatn X X 43b

TEGNFORKLARING:





V dr b ani v rdi

xxx Stor verdi xx Middels verdi x Liten verdi

Nu orfikilh ri h

36 b = Nordlands, Troms og Lapplands høgfjellsregion
42 b = Nordlands kystalpine region

underavd.Gildeskål-Ofotfjorden
43 b = Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion

underavd. Sørfold-Ballangen
43 c = Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion

underavd. Ballangen-Bjerkvik

Tab. 4.1 Re ionvis ov rsikt over 12 av vassdra ene i
Verne lan IV i Nordland.
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4.2.2REGIONAL VURDERING AV VASSDRAGENE

Ved vurdering av et områdes verneverdi er det viktig å
få fram hvilke kvaliteter det har sammenliknet med andre
områder i regionen.

Under er det foretatt en sammenlikning mellom vassdrag i
samme region og mellom vassdrag med samme naturgeografisk
tilhørighet.

OFOTEN

Av de 2 vassdragene i denne regionen er ett vassdrag,
Kjeldelva vurdert til å ha stor botanisk verdi.
Storvatnvassdraget er vurdert til å ha middels botanisk
verdi.

Begge disse vassdragene tilhører naturgeografisk region 43 c,
(Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling
Ballangen-Bjerkvik.) Region 43 c er dermed representert blant
de vassdragene som er vurdert til å ha stor botanisk verdi.

INDRE SALTEN

Hele 8 av vassdragene tilhører region Indre Salten. Av disse
er 3 vassdrag vurdert til å ha stor botanisk verdi, nemlig
Varpelva og Brennvikvassdraget i Hamarøy og Bonnåa i Sørfold.
De resterende, med ett unntak, er vurdert til å ha middels 
botanisk verdi.

Av de 8 vassdragene i Indre Salten er det 6 som tilhører
naturgeografisk region 43 b,( Nordlands maritime bjørk- og
furuskogsregion, underavdeling Sørfold-Ballangen.) De 3
vassdragene som er vurdert til å ha stor botanisk verneverdi
tilhører alle region 43 b. Region 43 b skulle dermed
være representert blant de vassdragene som er vurdert til å
ha stor botanisk verdi.

Naturgeografisk region 42 b og 36 b er representert med
vassdrag av middels botanisk verdi.

YTRE SALTEN

Av de 2 vassdragene i denne regionen er Lommerelva vurdert
til å ha stor botanisk verdi. Lappvatn-vassdraget har middels 
botanisk verdi.
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156.LAKSÅGA,SØRFOLDKOMMUNE

1.BELIGGENHETOG M AND

1.1STEDSANGIVELSE

Laksågavassdraget ligger i området SØ for Leirfjorden, som er
en sidearm til Sørfolda. I øst grenser vassdraget mot Rago
nasjonalpark. Laksåga munner ut i Nordfjorden, den innerste
fjordarmen til Sørfolda.

Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2ATKOMST

Området ligger like øst for E6. Fra E6 like nord for Megården
er det 4 km inn til Nordfjord ved Laksågas utløp. Også fra
Kvarv, ei mil lenger nord langs E6, går en tydelig sti inn i
området.

1.3EIEND MSF RHOLD

Området ligger i sin helhet på statens grunn og forvaltes av
Statens skoger, Salten forvaltning.

1.4BEF LKNING

Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2880.
Det fins i dag 10-20 mennesker bosatt i Lakshola, Bakkemo og
Nordfjord, som ligger like ved Laksågas utløp.
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2. NATURGRUNNLAG LANDSKAP

2.1GEOLOGI


B r runn olo '

Berggrunnen i området består hovedsakelig av granitt.

Kvrtr 1 i

Det er ikke registrert spesielle løsavsetninger i området. I
fjellområdene fins spredte flyttblokker og under de bratte
fjellsidene er det mye rasmark.

2.2T P GRAFI

Laksågas nedbørfelt er tilnærmet eggeformet. Største lengde
er ca 15 km og bredden er i gjennomsnitt 6 km. Nedbørfeltet
er relativt stort og dekker er areal på ca 66 km2 hvorav ca
13 km2 er vannareal.

I nord og øst ligger større fjellpartier. Landskapet er
variert og sammensatt. Avrundete landskapsformer dominerer i
området, men spisse fjellformasjoner fins også.

Store deler av området ligger i 300-400 moh, men topper opp i
900 m fins. Høyeste toppen i området er Svadtinden på 906 moh.

Landskapet omkring Langvatnet er småkuppert, med en rekke
større og mindre knauser og topper. Sørover skråner terrenget
ned mot Faulvatnet og videre ned mot Sleipdalen.

De største vatna i området er Faulvatnet (314 moh) og
Langvatnet (427 moh). Disse vatna er relativt store og er
markante innslag i landskapet. Mellom disse vatna går
Langvasselva bred og i stryk. Fra Faulvatnet går Faulvatselva
i fosser og stryk ned til Sleipdalen. Derfra går Laksåga bred
og rolig ned mot Lakshola og ca 1 km videre ut i Nordfjorden.

2.3 KLIMA

Laksågavassdraget ligger i et område som har et klima som er
en mellomting mellom et kystklima og et mer kontinentalt
preget klima.

Vintrene kan være kalde, og tempereaturer ned mot -250C er
ikke uvanlig. Somrene er relativt kjølige, men dager med
temperaturer opp i 300C er ikke uvanlig. Arlig nedbørsmengde
er ca 1300 mm.
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2.4NAT RGE GRAFISK TILH RIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 36b; Nordlands,
Troms" og Lapplands høgfjellsregion, men grenser opp til
region 43b; Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion,
underavdeling Sørfold-Ballangenområdet.

Region 36 b er karakterisert av høgfjellsterreng med kraftig
relieff og markerte topper. De topografiske kontrastene er
svært store på grunn av bratte fjellsider og korte daler.

Landskapet i Laksågas nedbørfelt må sies å være relativt
typisk for regionen.

3. INNGREPI NEDBRFELTET

3.1EKSISTERENDEINNGREP I OMRÅDET

Landbruk


I de nedre delene av området, på strekningen Nordfjord-
Lakshola er det 5 mindre bruk i drift. I tillegg fins et
par-tre mindre bruk som er nedlagt. Det totale innmarksareal
er relativt lite.

Ovenfor Lakshola er det bare mindre arealer innmark langs
Lagsåga.

Tidligere ble områdene i Sleipdalen og ved Faulvatn beita av
sau. I dag er det omtrent ikke sau på beite i dette området.

Foruten hogst av ved til eget bruk og noe for salg, skjer det
lite skogsdrift i liene mellom Nordfjord og Lakshola. I
granplantefeltene i området er noe tynningshogst utført.

Tidligere ble en del lauvtrær tatt ut lengre opp i Sleipdalen
og fløtet på Sleipa.med til Lakshola.

Reindrift

Området tilhører reinbeitedistrikt 32, Storskog. Dette
distriktet brukes sammen med distrikt 33, Sjunkfjell. På
dette arealet holder ca 5 driftsenheter til. Antallet rein
som beiter i området er tidvis opp i 500 dyr.

Bebyggelse


Det er fast bosetting på ca 5 mindre bruk i området
Nordfjord-Lakshola. I tillegg fins 2-3 mindre bruk som er
fraflytta.

Antallet hytter i nedbørfeltet er oppgitt å være ca 12. De
fleste ligger i området Nordfjord-Sleipdalen. Like utenfor
nedbørfeltet, i området ned mot Kvarv, ligger flere hytter på
privat grunn.
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Veger

Det går en veg fra E6 og inn til Nordfjord. Fra Laksågas
utløp går en bygdeveg langs elva og opp til Lakshola.
Forøvrig fins ingen veger i nedbørfeltet.

Kraftlinjer

Ei 420 kV kraftlinje går fra Kobbelv kraftverk i Sørfjorden
og over fjellet til Sleipdalsvatn og ned til Sleipdalen.

3.2 VA SDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Laksågas nedbørfelt må sies å være relativt uberørt. Områdets
villmarkspreg er til en viss grad bevart i store deler av
nedbørfeltet. De viktigste inngrepene er veger, bebyggelse,
noe hyttebebyggelse og kraftlinje.

4.PLANSITUASJONENF R VASSDRAGET

4.1K MMUNALE PLANER

I generalplanen for Sørfold kommune (1985) er arealene utenom
utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som landbruks- og
naturområder. Dette gjelder også for arealene i Laksågas
nedbørfelt.

4.2VERNEPLANER

Vassdraget grenser i øst mot Rago nasjonalpark som igjen
grenser opp til det store svenske nasjonalparkkomplekset
Padjelanta, Sarek og Store Sjøfallene. Sørfold kommune har
foreslått at Laksågas nedbørfelt på grunn av beliggenheten og
naturkvalitetene, får en eller annen form for vernestatus,
for eksempel status som landskapsvernområde.

I "Ny landsplan for nasjonalparker" (NOU 1983:13) er en del
av de eksisterende nasjonalparkene foreslått utvidet. Rago er
ikke nevnt blant disse.

4.3 ANDRE PLANER/ NSKER FOR OMRÅDET

Kraftutb in

Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
Kraftpotensialet er beregnet til 14,3 GWh. Langvatn er tenkt
å være magasin, og må i såfall senkes med 9 m. Langvasselva
er tenkt tørrlagt. Ved Faulvatn er kraftstasjonen tenkt lagt
i dagen.

Av andre inngrep knyttet til en kraftutbygging i området vil
være den 8 km lange anleggsvegen fra øvereng, opp Sleipdalen
og til kraftstasjonen. I tillegg vil en 8 km lang
høyspentlinje gå på Sø-sida av Faulvatn.
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5.FLORAOGVEGETASJN I VASSDRAGET

5.1TIDLIGERE BOTANISKEUNDERS KELSER I VASSDRAGET

Det er tidligere foretatt en beskrivelse av flora og
vegetasjon i Faulvatn-området (Engelskjøn, 1974). Det har
ikke vært mulig å få tak i dette notatet. Forøvrig er ingen
botaniske undersøkelser kjent.

5.2VEGETASJON EGI NER

Det er den nordboreale vegetasjonsregion (fjellskogssonen)
som dekker det største arealet i vassdraget. I tillegg er den
mellomboreal vegetasjonsregion vanlig i området. Arealet
over skoggrensa er ikke så stort og dekkes hovedsakelig av
den lavalpine vegetasjonsregion.

5.3VEGETASJONSBESKRIVELSE

Store deler av Laksågas nedbørfelt ligger over skoggrensa.
Dette området består for en stor del av glattskurt berg,
knauser og stein. Den vegetasjonen som fins domineres av
fattig, lavalpin heivegetasjon. På lune steder, i
forsenkninger og i le av berghamre o.l. fins bjørkeholt med
innslag av rogn. Trærne er skjeve og kroket pga.
snøbelastningen. Forøvrig fins lite trær og busker i dette
området.

Langvatn ligger på grensa mellom den lavalpine regionen og
bjørkeskogsbeltet, mens Faulvatn er omgitt av bjørkeskog.
De skogdekte arealene i nedbørfeltet domineres av subalpin
bjørkeskog. I de øvre deler av vassdraget er det
blåbærbjørkeskog som dominerer, men også der fins stedvis noe
lågurt- og høgstaudebjørkeskog.

Den subalpine bjørkeskogen når opp i 4-500 moh. noe avhengig
av berggrunnens sammensetning.

I Sleipdalen og i området ned mot Laksågas utløp fins også
mye bjørkeskog. Her danner rogn, osp og selje tresjiktet
sammen med bjørka.

I lune, sørvendte skogslier er lågurt- og høgstaude-
bjørkeskog vanligst. Den varmekjære lavlandsfloraen er her
representert på flere gunstige lokaliteter med bl.a. arter
som hengeaks, skogmarihånd og bermjølk og markjordbær.

På tørr og berglendt mark fins en god del furu spredt. I
Sleipdalen går furuskogen opp til ca 200 moh. Den er som
oftest iblandet bjørk, osp og rogn.

Langs Laksåga er det en del oreskog.

De største myrarealene i vassdraget fins i høyereliggende
strøk, i området rundt Langvatn og Faulvatn.

De fleste myrene er fattige, minerotrofe svakt hellende
bakkemyrer. Dvergbjørk og einer dominerer i busksjiktet.
Forøvrig er bla.a. følgende arter registrert; molte,
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bjønnskjegg, kvitlyng, røsslyng, torvull, blokkebær, blåbær,
tettegras, skogstjerne og skubbær. Disse artene indikerer et
relativt fattig jordsmonn. En art som duskull er også
registrert hvilket indikerer et noe rikere underlag.

Stedvis vokser spredt bjørk på myrene. Også våte og
vegetasjonsløse myrområder er observert.

I nedre strøk av vassdraget er en del gran plantet. Ved
Bakkemo og Lakshola fins et par mindre granplantefelt.

Grasbevokste innmarksarealer fins ved Nordfjord, Bakkemo,
Bakken og Lakshola.

Vegetasjonen er kulturpåvirket i nedre deler, fra Lakshola og
ned mot Nordfjord. I øvre strøk bærer vegetasjonen lite preg
av kulturpåvirkning.

6. VASSDRAGTS B TANISKEVERDI

6.1VEGETA JON NS PRODUKTIVITET/FRODIGHET

Vegetasjonen i Laksågas nedbørfelt er i de høyereliggende
områdene av vassdraget relativt lite produktiv. I de nedre
delene, i de frodige lauvskogene og i området ved elvas utløp
er vegetasjonen mer produktiv.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på kriteriet produktivitet/frodighet.

6.2VEGETASJ NENS DIVERSITET MANGF LD

Vegetasjonen i Laksågas nedbørfelt består hovedsakelig av
lavalpin heivegetasjon, subalpin bjørkeskog, myr, noe
furuskog og rikere lauvskoger i lavlandet. Mangfoldet av
vegetasjonstyper vurderes til å være som i regionen forøvrig.
Artsmangfoldet er ikke undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels ver i med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

.3VEGETASJONSTYPENESSJELDENHET

Vegetasjonen i Laksågas nedbørfelt, med unntak av noe rikere
lauvskog i sørvendte lier er i lavereliggende strøk, består
hovedsakelig av trivielle vegetasjonstyper.

Eventuelt sjeldne arter er ikke observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av liten verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.
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6.4 GRADEN AV REGI NAL REPRESENTATIVITET

De vegetasjonstypene som er representert i Laksågas
nedbørfelt er svært vanlige i området.

Vegetsjonen i Laksågas nedbørfelt kan dessuten sies å være
represedtativ for regionen.

Vassdraget kan derfor være aktuelt som typevassdrag. Det er
allikevel andre vassdrag i regionen som er bedre egnet for
dette.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd 1 ve di med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5 OMRÅDETS GRAD AV UBER RTHET

De øvre delene av Laksågas nedbørfelt er nesten fullstendig
fritt for inngrep. Villmarkspreget i området er sjeldent godt
bevart.

De nedre delene av vassdraget, eller området nær bebyggelsen
ved elvas utløp, er noe mer påvirket av tekniske inngrep.
Yulturpåvirkningen i dette området er dessuten relativt stor.
Til tross for visse inngrep i nedre deler vurderes vassdraget
å være av stor verdi med hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6 BRUKSMULIGHET UNDERVISNING/FRSKNING

Det bor et fåtall mennesker i selve nedbørfeltet og området
ligger ca 10 km fra nærmeste tettsted/skole.

Både ekstern- og intern tilgjengelighet er relativt god.

Områdets verdi for undervisning og forskning antas å være
relativt liten både fordi tilsvarende områder ligger nærmere
skolesentra og fordi vassdragets botaniske verdi heller ikke
er så stor.

Vassdraget vurderes dermed til å ha middels rdi med hensyn
på verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGOG K NKLSJO

Laksågas nedbørfelt er relativt stort, ca 66 km2.

Det bor et fåtall mennesker i selve nedbørsområdet.
Nærmeste befolkningskonsentrasjon er Straumen med 1000-2000
mennesker.

Landskapet i området er variert og sammensatt. Faulvatn og
Langvatn er markerte elementer i landskapet.

Området tilhører naturgeografisk region 36 b; Nordlands,
Troms og Lapplands høgfjellsregion.

Kulturpåvirkningen av området er minimal, og det er foretatt
få tekniske inngrep i vassdraget. Området er et stort,
sammenhengende naturområde hvor villmarkspreget er bevart.

Den eksterne tilgjengeligheten er god. Letteste atkomstmåte
er fra Lakshola. Også den interne tilgjengeligheten er
relativt god. Den er bedre vinterstid enn på sommeren da
vannsystemet stedvis kan hindre framkommeligheten.

Det foreligger ingen konkrete verneplaner for området. Fra
lokalt hold er det et ønske om å sikre området.

Planer om kraftutbygging foreligger. Forøvrig er ingen planer
som vil påvirke nedbørfeltet kjent.

Store deler av vassdraget ligger over skoggrensa. Vegetasjonen
i dette området domineres av fattig, lavalpin heivegetasjon.

De skogkledte arealene domineres av bjørkeskog. Rikere
bjørkeskoger som lågurt- og høgstaudebjørkeskoger fins på
sørvendte, gunstige lokaliteter i lavlandet. Langs Laksåga
fins partier med gråorskog. Furuskogen går opp til 200 moh.

Det er lite myr i området.

I nedre deler av vassdraget er vegetasjonen relativt sterkt
kulturpåvirket. Et par mindre granplantefelt fins i området.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

middels verdi
middels verdi
liten verdi
middels verdi
stor verdi
middels verdi

KONKLUSJON

XX LAKSAGAS NEDBØRFELT HAR MIDDELS BOTANISK VERDI.
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157.SAGELVA,SØRFOLDKOMMUNE

1 BELIGGENHETG MLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Sagelva ligger nord i Sørfold kommune. Vassdraget ligger på
ei halvøy som avgrenses av Sagfjorden i nord og Sørfolda i
sør. Sagelva munner ut i Sagfjorden i nord.

1.2ATKOMST

Enkleste måte å komme inn til vassdraget på er med båt inn
Sagfjorden. Det går ingen rutebåt inn til området.
Forøvrig er det mulig å gå fra Styrkesnes i sør (ca 9 km).

1.3 I ND MSF RH D

Arealene i nedbørfeltet til Sagelva er privateide.

1.4BEF KNING

Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbygertall på 2880.
Det fins ingen fastboende i nedbørfeltet eller i nærheten.
Nærmeste bosetting er på Styrkesnes og på Bonnå.
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2 NATURGRUNLAG G LANDSKAP

2.1 GEOLOGI


Berggrunnen i området består hovedsakelig av granitt og
granodioritt, stedvis foliert. På østsida av Sagvatna fins ei
stripe med glimmerskifer og -gneis.

2.2 TOPOGRAFI

Sagelvas nedbørfelt er tilnærmet trekantet i formen. Største
lengde er ca 7 km mens bredden smalner av fra ca 5 km på det
bredeste til ca 2,5 km på det smaleste. Nedbørfeltet dekker
et areal på ca 17 km2 hvorav ca 2 km2 er vannareal.

Sagelvas nedbørfelt er et NØ-SV orientert dalføre innklemt
mellom høge fjell på alle kanter, avtagende høyde mot NØ.
Selve dalbunnen er relativt flat og store arealer er dekket
av 4 vatn.

Innerst i Rørstaddalen ligger et av vatna omgitt av myr. Ca
500 m fra Sagelvas utløp i Sagfjorden ligger Sagvatnan (18
moh).

Dalen er i nord omgitt av en fjellrygg som hever seg fra
Sagfjorden og opp i 800 moh. I sør kneiser Midnattstiden
(902 moh), høgste fjellet i området, Rundtinden (977 moh).
Deretter er det avtagende høyde ned mot Sagfjorden.

Fjellsidene er stedvis svært bratte, steile og
vegetasjonsløse. I liene overfor dalbunnen fins noe skog.

Flere bekker kommer ned fra fjellsidene. Fra Sagvatna går
Sagelva stor og brusende de 500 m ned til Sagfjorden.

2.3 KLIMA

Området har kystklima med kjølige somrer og milde vintrer.
Gjennomsnittstemperatur for kaldeste måned er ca -30C og ca
130C for varmeste måned. Arlig nedbørsmengde er ca 1000-1500
MM.

2.4 NATURGE GRAFISK TILH RIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Sagelva må sies å være representativt for
regionen.



25

3 INNGREPI NEB RF TET

3.1EKSISTERENDEINNGREP

Landbruk


Det fins ikke landbruksarealer i Sagelvas nedbørfelt. Det er
ingen bruk eller innmark i området. Hvorvidt arealene har
vært brukt som beitemark er ukjent. Det ble heller ikke
observert spor etter hogst, men ifølge lokalkjente skjer noe
hogst i området.

Bebyggelse


Det er ingen gårder/nedlagte gårder eller hus i området.
Eneste bebyggelse er to hytter (tilhørende Salten
forvaltning) og et par naust ved osen på Sagvatnet.

Veger

Det er ingen veger eller kjerreveger i området.

Kraftlinjer

En mindre kraftlinje krysset området.

Skogbrann

En større skogbrann herjet furuskogen ved Sagvatna i 1950-åra.

3.2VASSDRAGETSGRAD AV PÅVIRKNING

Foruten hyttene/naustene ved Sagvatnets østende er ingen
andre inngrep registrert. Vassdraget er derfor nesten
fullstendig uberørt av inngrep.

4 PLANSITUASJONENFORVASDRAGET

4.1K MMUNALE PLANER

Arealdis onerin en

I generalplanen for Sørfold kommune (1985) er arealene utenom
utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som landbruks- og
naturområder. Dette gjelder også for hele Sagelvas nedbørfelt.

Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner for
noen deler av vassdraget.
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4.2VERN PLANER

Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av området.

4.3ANDRE PLANER/ N KER F R OMRÅDET

Andre planer/ønsker for området er ikke kjent.

5.FLORAG VEGETASJONI VASSDRAGT

5.1TIDLI ERE BOTANISKE UNDER KELS R I VASSDRAGET

Tidligere botaniske undersøkelser i Sagelvas nedbørfelt er
ikke kjent.

5.2VEGETASJ NSREGI NER

Den mellombor al - og den nordborealevegetasjonsregion
dekker arealet i de lavereliggende områdene i vassdraget.
Arealet over skoggrensa er fordelt på den lavalpine-og den
mellomal ine vegetasjonsregion.

5.3VEG TASJONSBESKRIVELSE

De lavereliggende delene av nedbørfeltet er dekket av store
myrarealer. De største myrarealene strekker seg sørvest for
Sagvatnan og innover i Rørstaddalen.

Det er minerotrofe myrer (jordvannsmyrer) som dominerer, men
mindre partier ombrotrofe myrer (regnvannsmyrer) fins.

På myrene vokser spredt bjørk og furu.

Arealet over myrområdene, men under skoggrensa, er dekket av
subalpin bjørkeskog. På tørr, berglendt grunn vokser furu
spredt.

Skoggrensa går opp i 300 moh på sørsida av Sagvatnan.

Arealene over skoggrensa, i den alpine sone, er ikke
undersøkt.

I Sagvatnan er noe høyere vegetasjon; flaskestarr, elvesnelle
og bukkeblad observert langs strandkanten. Sagvatnan må
allikevel karakteriseres som næringsfattige.
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6. VASSDRAGETSBOTANISKEVERDI

6.1 VEGETASJ NENS PRODUKTIVITET/FRODIGHET

Vegetasjonen i Sagelvas nedbørfelt har middels produktivitet
og frodighet sett på bakgrunn av en regional betraktning.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd 1 verd med
hensyn på kriteriet produktivitet/frodighet.

6.2 VE ETASJ NENS D VERSIT T MANGF LD

Vegetasjonen i Sagelvas nedbørfelt består hovedsakelig av
subalpin bjørkeskog, furuskog på skrinn jord og relativt
store myrarealer. Mangfoldet av vegetasjonstyper vurderes til
å være som i regionen forøvrig. Artsmangfoldet er ikke
undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middel v rdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3 VEGETASJ NSTYPENESSJELDENHET

Subalpin bjørkeskog, spredt furuskog og næringsfattige
myrtyper er svært trivielle vegetasjonstyper. Eventuelt
sjeldne arter er ikke observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av liten verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.

6.4 GRADEN AV REGI NAL REPRESENTATIVITET

De vegetasjonstypene som er representert i Sagelvas
nedbørfelt er svært vanlige i området.

Vegetasjonen i Sageivas nedbørfelt kan dessuten sies å være
representativ for regionen.

Vassdraget kan derfor være aktuelt som typevassdrag.
Det er allikevel andre vassdrag i regionen som er bedre egnet
for dette.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5 OMRÅDETS GRAD AV UBERØRTHET

Sagelvas nedbørfelt er nesten fullstendig fritt for inngrep.
Kulturpåvirknngen i området synes dessuten å være minimal.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.
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6.6 BRUKSMULIGHET UNDERVISNING/FR NING

Sagelvas nedbørfelt ligger langt fra nærmeste bebyggelse og
tettsted. Den eksterne tilgjengeligheten er dårlig, mens den
interne tilgjengeligheten er relativt god.

Områdets verdi for undervisning og forskning antas å være
liten både på grunn av tilgjengeligheten og fordi vassdragets
botaniske verdi synes å være relativt liten.

Vassdraget vurderes dermed til å ha liten verdi med hensyn på
verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAOG KONKLUSJN

Sagelvas nedbørfelt er ca 17 km2.

Det bor ingen mennesker i nedbørsområdet.

Landskapet i området er typisk sett i forhold til regionen.
Sagvatnan har en dominerende plass i landskapet.

Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Vassdraget er tilnærmet fritt for tekniske inngrep og
kulturpåvirkning og området er omtrent uberørt.

Ekstern tilgjengelighet er dårlig . Letteste atkomstmåte til
området er med båt. Den interne tilgjengeligheten er god.

Det foreligger ingen verneplaner for området eller
andre planer som vil påvirke nedbørfeltet.

Vegetasjonen i vassdraget er triviell og består hovedsakelig
av store myrområder og subalpin bjørkeskog. Furu vokser på
tørrlendt mark. Ingen rikere vegetasjonstyper er observert.

Ingen kulturpåvirkning av vegetasjonen er registrert.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktitivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

middels verdi
middels verdi
liten verdi
middels verdi
stor verdi
liten verdi

KONKLUSJON

XX SAGELVAS NEDBØRFELT HAR MIDDELS BOTANISK VERDI.
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158.GROELVA,SØRFOLDKOMMUNE

1.BELIGGENHETG MLAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Grovatn-Tennvatn ligger nordvest i Sørfold kommune og grenser
i nord mot Steigen kommune. Vassdraget ligger sentralt til på
ei halvøy som avgrenses av Nordfolda-Mørsvikfjorden i nord og
Sørfolda-Leirfjorden i sør.

Groelva munner ut mot vest i Sagfjorden.

I vest grenser vassdraget mot Trollelvas nedbørfelt (objekt
159), i nord mot Lappelvas nedbørfelt (objekt 160) og i øst
mot Bonnåas nedbørfelt (objekt 161)

Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2ATKOMST

Enkleste måte å komme inn til vassdraget på er med privat båt
inn til Sagfjord. Det går ingen rutebåt inn til området.
Forøvrig er det mulig å gå fra Styrkesnes i sør (ca 13 km)
eller fra fylkesvegen i øst (ca 10 km).

1.3EIENDOMSFORHLD

Omlag 2/3 av nedbørfeltets arealer er privateide, mens det
øvrige arealet er statsallmenning som forvaltes av Statens
skoger, Salten skogforvaltning.

1 4 BEF LKNING

Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2880.
Det fins i dag ingen fastboende i nedbørfeltet eller i
nærheten. Nærmeste bosetting er på Styrkesnes og på Bonnå.
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2. ATR RUNNA G AN KAP

2.1 GEOLOGI


Ber ru ns ol i

Berggrunnen i området består hovedsakelig av glimmerskifer og
glimmergneis. Enkelte kalkårer går gjennom området, bl.a. går
ei åre mellom Bjørnsvik ved Sørfolda og Tennvatn.

Kv r r eo o i

Marin grense i området er 100 moh. Det er betydelige
avsetninger i feltet. Over store deler av nedbørfeltet ligger
et tynt morenegrusdekke. På nordsida av Grovatn fins noen
terrasseliknende formasjoner.

2.2 T P GRAFI

Groelvas nedbørfelt er tilnærmet trekantet i formen. Største
lengde er ca 10 km og bredden er gjennomsnittlig 5-6 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på 48 km2 hvorav ca 7 km2 er
vannareal.

Landskapet er småkuppert med lave, avrunda fjellformasjoner
og mange små daler. I nord ligger de høyeste toppene i
området, med Kvanndalsfjellet (872 moh) som den høyeste.
Forøvrig er det små høydeforskjeller i nedbørfeltet.

Grovatn (99 moh) og Tennvatn (164 moh) er relativt store vatn
(2-4 km2) og er markante innslag i landskapet. I tillegg fins
det hundrevis av små vatn i hele nedbørfeltet.

Elvene i nedbørfeltet er også mange. En rekke små og store
bekker og elver kommer ned fra fjellene og drenerer til
Grovatn, Tennvatn eller direkte til Groelva. De fleste
bekkene går i stryk, men stilleflytende partier forekommer.
Fra Grovatn går Groelva ca 2 km i slynger og i stryk før den
munner ut i Sagfjord.

2.3 KLIMA

Groelvas nedbørfelt ligger i et område med kystklima.
Karakteristisk er relativt milde vintre med temperaturer
sjelden under -200C. Somrene er relativt kjølige. Årlig
nedbørsmengde er ca 1400 mm.

2.4 NATURGE GRAFISK TILH RIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
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Regionen 43 b kjennetegnes ved et mangfold av landskapsformer
og stadig skiftende terreng. Groelvas nedbørfelt må derfor
sies å være typisk for regionen.

3. INNGRP I NED RF LTET

3.1 EKSISTEREND INNGREP I MRÅDET

Landbruk


Ca. 400-500 da innmark fins i tilknytning til de fraflytta
gardsbrukene ved Sagfjordbotn/Grovatn og Tennvatn. Det meste
av innmarka ligger brakk, men er lite gjenvokst. Store deler
av området ble tidligere beitet. Området beites ennå, men
beitetrykket er mye mindre.

Det er blitt drevet vedhogst flere steder i området.
Mesteparten av veden er tatt ut i nærheten av boplasser og
veg. Det er spesielt i skogen ved Tennvatn hogst er foretatt.

Reindrift

Vassdraget ligger i reinbeitedistrikt nr. 34 Vinkfjell, men
det har ikke vært brukt som reinbeite de siste 20 åra til
tross for at området byr på gode reinbeiter.

Bebyggelse


I Sagfjord-Grovatn-Tennvatn området fins 15 mindre bruk som i
dag er fraflytta. De fleste brukene benyttes i dag som
fritidsboliger. I tillegg fins ca 20 hytter spredt over hele
området. Ved Grovatn ligger 4 båtnaust.

Veger

På begge sider av elvas utløp går en grusveg. Vegen krysser
Groelva ca 0,5 km fra utløpet. Vegen går videre 3-4 km opp
til Grovatn og videre inn til bebyggelsen ved Tennvatnet.
Biler er observert i området.

I tillegg går en kjerreveg fra elveosen i Grovatnet og på
nordsida av vatnet og fram til Grovassbakken.

Kraftlinjer

Fra Sagfjord går ei høgspentlinje på nordsida av Grovatnet og
over til Lappskardet.

I tilknytning til bebyggelsen i de vestlige delene av
vassdraget fins kraftledninger og telefonlinjer.
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Gjerder

Flere av eiendommene er inngjerdet. Også i utmarka forekommer
enkelte gjerder.

3.2VASSDRAGETSGRAD AV PÅVIRKNING

Groelvas nedbørfelt må sies å være kulturpåvirket i relativt
stor grad. I tillegg forekommer en del andre inngrep.

4.PLANITUASJONENF R VASSDRAGET

4.1K MM NALE PLANER

Arealdi onerin en

I generalplanen for Sørfold kommune (1985) er arealene utenom
utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som landsbruks- og
naturområder.
Dette gjelder også for arealene i Groelvas nedbørfelt.

Fri id beb ls

Ifølge generalplanen for Sørfold er et hytteområde
planlagt på nordsida av Grovatn.
I tillegg ønsker kommunen å tillate spredt hyttebygging i
området.

4.2VERNEPLANER

Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av nedbørfeltet.

4.3ANDRE PLAN R/ NSKER F R MRÅD T

Kraftutb in

Det foreligger planer om regulering av Grovatn og Tennvatn.
Beregnet kraftpotensiale er 27,5 GWh for Grovatn og 6 GWh.
for Tennvatn.

Planla t 'o d r ksve

Ifølge generalplanen for Sørfold har en bygging av den 14 km
lange vegen fra Jektvik til Tennvatn-Grovatn-Sagfjord høyeste
prioritet blant kommunale vegprosjekter.
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5.FLORAOGVEGETASJONI VASSDRAGET

5.1TIDLIGERE BOTANISKE UNDERSØKELSER I VASSDRAGET

I forbindelse med Samla Plan (1984) ble det foretatt en
helikopterbefaring og hvorfra en kortfattet beskrivelse av
vegetasjonen i deler av vassdraget er gitt.

5.2VEGETASJ NSREGI NER

Det er den nordborealevegetasjonsregion (fjellskogssonen)
som dekker det største arealet i vassdraget. I tillegg er den
mellombor ale vegetasjonsregion vanlig i området. Arealet
over skoggrensa er ikke så stort og dekkes hovedsakelig av
den lavalpinevegetasjonsregion.

5.3VEGETASJONSBESKRIVELSE

Store deler av Groelvas nedbørfelt tilhører f 11 k ss n n
hvor subalpin bjørkeskog dominerer.

Dominerende vegetasjonstype i området er ulike typer skog.
Store deler av skogarealet er dekket av småvokst og glissen
blandingsskog av bjørk og furu.

Bjørkeskog av ulike typer dominerer i området. Vanligst er
blåbærbjørkeskog. I tillegg fins lågurtbjørkeskog og frodig
høgstaudebjørkeskog. De rikeste skogstypene fins i de
lavereliggende områdene i vest, bl.a. øst for Grovatn og ved
Tennvatn. Grovatn er flere steder omkranset av lavvokst bjørk
og vierkratt.

Gråor-heggeskog fins langs Groelva på strekningen mellom
Grovatn og utløpet. I tillegg til gråor fins innslag av rogn
og bjørk i tresjiktet. Feltsjiktet er frodig og har innslag
av en rekke høge urter som skogstorkenebb, mjødurt, vendelrot
og kvitbladtistel. I tillegg er bl.a. marigras og korallrot
observert.

Flere steder, bl.a. ved Tennvatn og i området øst for
Grovatn, fins store arealer planta gran.

Skoggrensa går i området opp i ca 400 m.o.h.

De østlige og høyereliggende områdene i nedbørfeltet består
av en mosaikk av spredt furu, myr og berglendt mark.

Furua vokser på tørre og skrinne partier. I bunnsjiktet
dominerer lav.

Tilsammen er det store myrarealer i vassdraget, men myrene er
spredt over store deler av de lavereliggende områdene. De
største myrarealene fins rundt Tennvatn. Fattige, minerotrofe
myrarealer dominerer, men rikere myrpartier skal visstnok
finnes i nedbørfeltet. Mye våt, vegetasjonsløs myr er
observert.
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En rekke små og store myrtjern ligger spredt over store deler
av nedbørfeltet.

I de vestlige delene av vassdraget, der det tidligere var
fast bosetting, fins en god del innmark. Stedvis strekker
innmarka seg ned til fjorden. Innmarksarealene er ikke i bruk
i dag, men har vært i bruk fram til for få år siden, og er
derfor lite gjenvokst.

Vegetasjonen i de lavereliggende områdene i vest er tydelig
kulturpåvirket. Ved Grovatn fins bl.a. flere einerbakker, et
resultat av tidligere utstrakt beiting.

Ved utløpet av Groelva i Sagfjorden fins partier med godt
utviklet strandvegetasjon. Her er bl.a. strandkjeks, gåsemure
og fjøresaulauk observert.

I den lavalpine sonen er snaufjell og fattige hei- og
rabbesamfunn dominierende vegetasjonstyper.

6. VASSDRAGETSB TANISKEVERDI

6.1 VEGETASJONENS PR DUKTIVITET/FR DIGHET

Vegetasjonen i Groelvas nedbørfelt har middels produktivitet
og frodighet sett på bakgrunn av en regional betraktning.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd 1 verdi med
hensyn på kriteriet produktivitet/frodighet.

6.2 VEGETASJONENS DIVERSITET MANGFOLD

Vegetasjonen i Groelvas nedbørfelt består hovedsakelig av
subalpin bjørkeskog, furuskog på skrinn jord og av myr. Av
bjørkeskog fins rikere typer og i tillegg gråor-heggeskog og
rik strandengvegetasjon. Artsmangfoldet er ikke undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av mi del v i med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3 VEGETASJ NSTYPENES SJELDENHET

Subalpin bjørkeskog, spredt furuskog og næringsfattig myr er
trivielle vegetasjonstyper. Også gråorskog og frodig
strandengvegetasjon er relativt vanlige vegetasjonstyper.

Foruten marigras er ikke andre mer sjeldne arter observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av liten verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.
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6.4GRADEN AV RE I NAL REPRESENTATIVITET

De fleste av de vegetasjonstypene som er representert i
Groelvas nedbørfelt må sies å være relativt vanlige i
området.

Til tross for at vegetasjonen i Groelvas nedbørfelt er mer
variert enn det som er vanlig for regionen, må vegetasjonen
sies å være representativ for regionen.

Vassdraget kan derfor være aktuelt som typevassdrag. Det er
allikevel andre vassdrag i regionen som er bedre egnet for
dette.

Vassdraget vurderes dermed til å være av m'dd 1 verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5 MRÅDETS GRAD AV BER RTHET

De vestlige delene av Groelvas nedbørfelt er påvirket av en
del inngrep i forbindelse med den gamle bebyggelsen innerst i
Sagfjorden. I tillegg må kulturpåvirkningen i området sies å
være relativt stor.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middel verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6BRUKSMULIGHET UNDERVISNING/FORSKNING)

Groelvas nedbørfelt ligger langt fra nærmeste bebyggelse og
tettsted. Den eksterne tilgjengeligheten er dårlig, mens den
interne tilgjengeligheten er god.

Områdets verdi for undervisning og forskning antas å være
liten, hovedsakelig på grunn av tilgjengeligheten, men også
fordi vassdragets botaniske verdi heller ikke tilsier noen
stor interesse.

Vassdraget vurderes dermed til å ha liten verdi med hensyn på
verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGOG K NKLUSJN

Groelvas nedbørfelt er ca 48 km2.

Det bor ingen mennesker i nedbørsområdet. Tidligere var det
fast bosetting i Sagfjordområdet.

Landskapet i området er flatere og mer vidstrakt enn det som
er vanlig i regionen. Grovatn, Tennvatn og et utall mindre
vatn og tjern har en dominerende plass i landskapet.

Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Deler av vassdraget er et gammelt kulturlandskap. Det er
foretatt en del inngrep i vassdraget, spesielt i områdene
mellom Sagfjord og Tennvatn. Store deler av vassdraget er
allikevel relativt uberørt.

Ekstern tilgjengelighet er dårlig. Letteste atkomstsmåte til
området er med båt eller via en drøy dagsmarsj fra
Styrkesnes. Den interne tilgjengeligheten er god.

Det foreligger ingen verneplaner for området. Det fins planer
om kraftutbygging i området. Forøvrig er ingen planer som vil
påvirke nedbørfeltet kjent.

Vegetasjonen i vassdraget er mer variert enn det som er
vanlig i regionen. Flere vegetasjonstyper er representert,
men det er alt overveiende trivielle vegetasjonstyper.
Vanligst er subalpin bjørkeskog, spredt furu og store
myrarealer. I tillegg fins rike gråorheggeskog og strandeng.
Flere granplantefelt fins i området som forøvrig er relativt
sterkt kulturpåvirket.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

middels verdi
middels verdi
liten verdi
middels verdi
middels verdi
liten verdi

KONKLUSJQN

XX GROELVAS NEDBØRFELT HAR MIDDELS BOTANISK VERDI.
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159.TROLLELVA,SØRFOLDKOMMUNE

1.BELIGGENHETG OMLAND

1.1 STEDSANGIVESE

Trollelva ligger nordvest i Sørfold kommune og grenser i
nord mot Steigen kommune.

Vassdraget ligger sentralt til på ei halvøy som avgrenses av
Nordfolda-Mørsvikfjorden i nord og Sørfolda-Leirfjorden i sør.
Trollelva munner ut i sør, mot Sagfjorden.

I nord grenser vassdraget mot Lappvatnvassdraget (objekt 160)
og i øst mot Groelva (objekt 158).

Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2ATKOMST

Enkleste måte å komme inn til vassdraget på er med privat båt
til Sagfjord. Det går ingen rutebåt inn til området. Forøvrig
er det mulig å gå fra Styrkesnes i sør (ca 14 km), eller fra
fylkesvegen øst for Horndalsvatnet (ca 15 km).

1.3EIEND MSF RH LD

Arealene i nedbørfeltet til Trollelva er privateide.

1.4BEF LKNING

Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2880.
Det fins ingen fastboende i nedbørfeltet eller i nærheten.
Nærmeste bosetting er på Styrkesnes og på Bonnå.

•

Seeflo,brm, '

Irden•.

n.

Fi . 1.1 Troll lvas beli enhet
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2. NATURGRNNLA OG LANDSKAP

2.1GEOLOGI


Ber runn lo i

Berggrunnen i området består hovedsakelig av glimmerskifer
og glimmergneis. Ved Trollvatn fins noe granitt og
granodioritt.

Kv eol i

Det er svært sparsomt med kvatærgeologiske avsetninger i
området.

2.2TOP GRAFI

Trollelvas nedbørfelt er tilnærmet eggeformet. Største lengde
er ca 6 km og bredden er gjennomsnittlig 2-3 km. Nedbørfeltet
dekker et areal på ca 14 km2 hvorav ca 4 km2 er vannareal og
1 km2 er isbre.

Trollelvas nedbørområde er nord-sør orientert og består av en
botne omgitt av tinder og fjellrygger. Trollvatn (157 moh)
danner bunnen i en mektig botnformasjon med stupbratte sider.

Vatnet omgis av mektige fjellformasjoner med store
høydeforskjeller. Durmålstinden (876 moh) kneiser i vest og
Helldalsisens tinder (1351) rager i nord. Helldalsisen
drenerer nordover. I øst ligger Lommerfjellet (800 moh) som
går over i en fjellrygg som avtar i høyde ned mot Sagfjorden.

Fjellsidene er steile og delvis stupbratte. Glatte flog går
ned i Trollvatnet på tre av sidene. Fjellsidene er stort sett
vegetasjonsløse.

Flere bekker og fosser renner nedover de bratte fjellsidene
og ned i Trollvatnet. Sør for Trollvatnet ligger noen små
myrtjern. Fra utløpet i Trollvatnet går Trollelva over stup
og svaberg de 157 meterne ned til Sagfjorden.

2.3 KLIMA

Området har kystklima med kjølige somre og milde vintre.
Gjennomsnittstemperatur for kaldeste måned er ca -30C og for
varmeste måned ca 130C.Årlig nedbørsmengde er ca 1000-1500mm

2.4NATURGEOGRAFISKTILH RIGHE

Området ligger i naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Trollelva er ikke typisk for regionen da det er sparsomt med
vegetasjon i området.
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INNGREPI NEDBRFELTET

3.1 EKSISTERENDE INNGR P I OMRÅDET

Det er ikke foretatt noen tekniske inngrep i nedbørfeltet.

3.2VASSDRAGETSGRAD AV PÅVIRKN1NG

Vassdraget er fullstendig uberørt.

PLANSITUASJN F R VASSDRAGET

4.1K MMUNALE PLANER

Arealdis on rin n

Av generalplanen for Sørfold går det fram at arealene utenom
tettstedene er disponert som landbruks- og naturområder.

Andre kommunal 1 n r

Det foreligger ingen andre kommunale planer for
Trollvatnområdet.

4.2VERNEPLANER

Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av Trollelvas nedbørfelt.

4.3ANDRE PLANER/ NSKER FOR OMRÅDET

Kraftu b in

Det foreligger planer om en kraftutbygging i området
Trollvatn-Grovatn.

Fallet fra Trollvatn, Grovatn og Tennvatn tenkes utnyttet og
ifølge planene vil en kunne få en kraftproduksjon på 426 GWh.
Trollvatn er tenkt regulert med 16 m, og vil være
hovedmagasin. Grovatn er tenkt regulert med 3 m mens Tennvatn
reguleres som buffermagasin.

En kraftutbygging i området vil utløse bygging av veg mellom
Styrkesnes og Tennvatn og en opprusting av bygdevegen fra
Tennvatn til Sagfjord.
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5.FLRA G VEGETASJONI VASSDRAGET

5.1TIDLIGERE B TANISKE NDERSØKE SER I VASSDRAGET

Tidligere botaniskeundersøkelseri Trollelvasnedbørfelter
ikke kjent.

5.2VEGETASJONSREGIONER

Den alpine vegetasjonsregion, med en jevn fordeling på den
1 val in s ne og den m 1 omal ine sone, dekker det største
arealet av nedbørfeltet. Arealet under skoggrensen er fordelt
mellom den mell mbor og den nordboreale
vegetasjonsregion.

VEGETA ONSBESKRIV LSE

Det fins svært lite vegetasjon i Trollelvas nedbørfelt.
Spisse tinder, isbreer, stupbratte fjellsider og flog ned mot
Trollvatnet dominerer.

Skoggrensa går i øst opp i ca 400 moh. Bjørkeskogen går
høyest i fjellsida under Lommerfjellet.

Under skoggrensa, i fjellskogssonen, dominerer subalpin
blåbærbjørkeskog. Langs Trollvatnet i vest, nord og øst
vokser spredt bjørk. Innslag av osp i bjørkeskogen er
observert.

Sør for Trollvatn fins noen mindre minerotrofe myrarealer med
2-3 myrtjern.

Trollvatn som ligger i en botne sør for Helldalsisen, og som
er omgitt av spisse tinder, synes å være næringsfattig. Ingen
høyere vegetasjon er observert i vatnet.

Trolldalselva går i foss og stryk over svaberg ned til
utløpet i Sagfjorden. Ved utløpet fins partier med godt
utviklet strandvegetasjon.

Vegetasjonen i Trollelvas nedbørfelt er ikke undersøkt i
detalj.

VASSDRATSB TANISKEVERDI

6.1VEGET SJ NENS PRODUKTIVITET/FR DIGHET

Vegetasjonen i Trolldalselvas nedbørfelt har svært liten
produktivitet og frodighet sett på bakgrunn av en regional
betraktning.

Vassdraget vurderes dermed til å være av liten verdi med
hensyn på verdikriteriet produktivitet/frodighet.
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6.2 VEGETAS ON NS DIVERSITET MANGF LD

Vegetasjoneni Trollelvasnedbørfeltbestår hovedsakeligav
subalpin bjørkeskog og noe myr. Mangfoldet av vegetasjons-
typer vurderes til å være svært lite. Artsmangfoldet er ikke
undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av liten verdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3VEGETASJ NSTYPENES SJELDENHET

Subalpin bjørkeskog og fattige myrtyper er svært trivielle
vegetasjonstyper. Eventuelt sjeldne arter er ikke observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av liten verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.

6.4GRADEN AV REGI NA REPRESENTATIVITET

De vegetasjonstypene som er representert i Trollelvas
nedbørfelt er svært vanlig i regionen.

Vegetasjonen i Trollelvas nedbørfelt kan allikevel ikke sies
å være representativ for regionen. Vassdraget er dermed lite
egnet som typevassdrag for regionen.

Vassdragets vegetasjon vurderes dermed til å ha liten verdi 
med hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5OMRÅDETS GRAD AV UBERØRTHET

Trollelvas nedbørfelt er fullstendig fritt for inngrep av
ethvert slag. Kulturpåvirkningen i området er dessuten
minimal.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6BRUKSMULIGHET(UNDERVISNING/FORSKNING

Trollelvas nedbørfelt ligger langt fra nærmeste bebyggelse og
tettsted. Den eksterne tilgjengeligheten er dårlig, og det
samme er den interne tilgjengeligheten.

Områdets verdi for undervisning og forskning antas å være
liten både på grunn av tilgjengeligheten og fordi vassdragets
botaniske verdi synes å være liten.

Vassdraget vurderes dermed til å ha liten verdi med hensyn på
verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGG K NK SJON

Trollelvas nedbørfelt er 14 km2.
Det bor ingen mennesker i eller i nærheten av nedbørfeltet.

Landskapet er ugjestmildt, men vilt og fascinerende. Området
byr på spesielle naturopplevelser.

Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold-
Ballangen.

Området er fullstendig uberørt av tekniske inngrep.

Ekstern tilgjengelighet er dårlig. Avstanden fra nærmeste veg
er stor og båt er naturlig framkomstmiddel. Også den interne
tilgjengeligheten er relativt dårlig da området er bratt og
det er vanskelig å ta seg fram.

Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
Forøvrig foreligger ingen andre planer for området.

Det fins relativt lite vegetasjon i nedbørfeltet.

Vegetasjonen i vassdraget består hovedsakelig av en mosaikk
av lavvokst subalpin bjørkeskog og myr. Bjørkeskogen er
ispedd osp. Ved elvas utløp fins et mindre areal godt
utviklet strandvegetasjon.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut ifra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

liten verdi
liten verdi
liten verdi
liten verdi
stor verdi
liten verdi

KONKLUSJON

XX TROLLELVASNEDBØRFELTHAR LITEN B TANISK VERDI
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160.ELVFRALAPPVATNET,STEIGENKOMMUNE

MA

	

1.1 AN

Lappvatnets nedbørfelt ligger helt sør i Steigen kommune, og
grenser i sør til Sørfold kommune. Vassdraget ligger sentralt
til på ei halvøy som avgrenses av Nordfolda - Mørsvikfjorden
i nord og Sørfolda - Leirfjorden i sør. Lappvatn-vassdraget
munner ut i Vinkfjorden. I sør grenser vassdraget mot Groelva
(objekt 158) og Trollelva (objekt 159).

Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2ATKOMST

Enkleste måte å komme inn til vassdraget på er med båt til
Vinkfjorden, en sidefjord til Nordfolda. Det går ingen
rutebåt inn til området. Forøvrig er det mulig å gå fra
Sørfoldsida. Det er en drøy dagsmars (ca. 15 km) både fra
fylkesvegen nord for Horndalsvatnet og fra Styrkesnes.

1.3EIEND MSF R LD

Arealene i nedbørsområdet til Lappvatnet er privateide.

	

1.4 F LKN N

Steigen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 3385.
Det fins ingen fastboende i Vinkfjorden eller på østsida av
Nordfolda. Nærmeste tettsted blir da Nordfold på vestsida av
fjorden. Det er heller ingen lokalsamfunn på Sørfoldsida i
rimelig avstand fra vassdraget.
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2. NATURGUNNLAG G LANDSKAP

2.1 GEOLOGI


Br rn olo i

Berggrunnen i området består i sin helhet av omdanna
sedimentærbergarter; av glimmerskifer og glimmergneis.

2. T P GRAFI

Lappvatnets nedbørsområde er tilnærmet eggeformet. Største
lengde er ca. 6 km mens bredden jevnt over er ca. 4 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca. 23 km2 hvorav ca. 2,5
km2 er vannareal.

Lappvatnets nedbørsområde er en nord-sør orientert,
gjennomgående V-dal som strekker seg fra Vinkfjorden i nord
og til Lappskardet i sør.

Lappvatnet (33 moh) ligger sentralt til i dalen som er omgitt
av høye fjell på begge sider.

I øst ligger Vinkfjordtinden (1038 moh) og Kvanndalsfjellet
(784 moh). Vestsida er preget av den mektige Helldalsisen med
bretunger også innenfor Lappvatnets nedbørfelt.
Tindene som stikker opp av Helldalsisen strekker seg opp i
1351 moh. Det mektige tindeområdet ved Helldalsisen går
gradvis over i roligere fjellformasjoner mot sør
(Lommerfjellet, 799 moh).

Fjellsidene er alt overveiende steile og glatte med lite
vegetasjon. I liene ned mot Lappvatnet fins noe vegetasjon.

Flere mindre fosser, "brudeslør" renner ned i Lappvatnet fra
vestsida.

I en botne ved foten av Helldalsisen ligger Kvitvatnet (402
moh) som også er omgitt av bratte, steile fjellsider. Fra
vest har et ras gått innerst i dalen.

Sør for Lappvatnet er dalbunnen dekket av store myrarealer.
Lappvatselva slynger seg gjennom myrområdene fra Lappskardet
og ned til Lappvatnet. Flere myrtjern fins i området.

Fra Lappvatnet er det en kort elvestrekning på under 1 km
hvor elva går bred og i stryk til den munner ut i Vinkfjorden.

2.3 KLIMA

Lappvatnet ligger i et grenseområde mellom to klimasoner
hvilket innebærer en overgang mellom utpreget kystklima og
mer kontinentalt preget klima.

Karakteristisk er milde vintre (gjennomsnittstemperatur for
kaldeste måned er ca. -30C) og relativt kjølige somre
(gjennomsnitts- temperatur for varmeste måned er 130C). Arlig
nedbørsmengde er ca. 1000-1500 mm.
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2.4NATUR E GRAFI K TILHØRIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Lappvatnet må sies å være representativt for
regionen.

3 INNREPI N DB RFELTET

3.1EKSI T RENDE INNGREP I MRÅDET

Landbruk


Det er ikke landbruksarealer i drift i Lappvatnets
nedbørsområde i dag. Tidligere beitet sau i området, men
etter at grendene ved Vinkfjorden ble fraflytta, er all
beiting opphørt.

Bebyggelse


Ved vassdragets utløp i Vinkfjorden er det et par mindre,
nedlagte bruk og enkelte bolighus/hytter. Da det ikke er noen
fastboende i grenda må bebyggelsen regnes som
fritidsbebyggelse i dag. I tillegg er ei hytte observert på
sørsida av Lappvatnet. Ved osen ligger ei hytte og et naust.

Veger

Ved vassdragets utløp fins en kommunal veg som går mellom
Helldal og Sandbakk. I tillegg går en kjerrevei fra
bebyggelsen og opp til Lappvatn. Ei bru krysser elva like ved
utløpet.

Kraftlinjer

Ei større høyspentlinje kommer sørfra og inn i området ved
Lappskardet. Linja følger østsida av dalen og Lappvatnet og
krysser elva like ved utløpet.

3.2VASSDRAGETSGRAD AV PÅVIRKN NG

Foruten ei høyspentlinje som går gjennom området på langs
og de inngrep som fins i tilknytning til den vesle
fraflyttingsgrenda Sandbakk, er resten av vassdragets
nedbørfelt relativt uberørt.
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4 PLANSITUA NNFRVASSDRAG T

4.1KOMMUNALEPLANER

Arealdis on rin en

I generalplanen for Steigen kommune (godkjent i 1986) er
arealene utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert
som landbruks- og naturområder. Lappvatn-området er plassert
i kategori I, eller områder hvor det er relativt lett å få
dispensasjon fra vedtektene, og hvor spredt boligbygging/
hyttebygging kan tillates etter nærmere vurdering.

Andre kommunale lan r

Det foreligger ingen andre kommunale planer for Lappvatn-
området.

4.2VERNEPLANER

Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av nedbørfeltet.

4.3ANDRE PLANER/ NSKER F R MRÅDET

Ingen andre planer/ønsker for bruken av Lappvatnområdet er
kjent.

5. FLORAOG VEGETASJN I VASSDRAGET

5.1TIDLIGEREB TANISKE UNDERS KEL ER I VASSDRAGET

Tidligere botaniske undersøkelser i nedbørfeltet til elv fra
Lappvatnet er ikke kjent.

5.2VEGETASJONSREGINER

Vegetasjonen i de lavereliggende delene av vassdraget ligger
hovedsakelig i den mellomboreale- og den nordboreale 
vegetasjonsregion, hvor den første er dominerende. Arealet
over skoggrensa er fordelt på den lavalpine- og den
mellomal in vegetasjonsregion.



51

VEG TASJ N ESKRIVELSE

I de lavereliggende delene av vassdraget, og spesielt i
området sør for Lappvatnet fins store myrarealer.

Deler av myrarealet er treløst, men mindre skogpartier med
furu og bjørk fins. Dessuten fins områder med spredt
tresetting av bjørk og furu.

Lappvatselva er stedvis omkranset av bjørk og vier. Myrene i
Lappvatn-området er ikke undersøkt da befaringa skjedde pr.
helikopter.

Arealet over myrområdene, men under skoggrensa, tilhører
f*e 1 ko nen hvor den subalpine bjørkeskogen er
karakteristisk. Også bjørkeskog av høgstaudetypen fins mot
nord. Innslag av rogn, osp og selje. I Lappvatn-området er
spredt furu og tørrere partier i dalbunnen og i fjell-liene
karakteristisk. Forøvrig dekker bjørka arealet opp til
skoggrensa som går opp i 300-400 m.

Vegetasjonen i Lappvatnet er ikke undersøkt. Etter all
sannsynlighet må vatnet karakteriseres som næringsfattig.

Et mindre granplantefelt er observert L området.

De alpine delene av Lappvatnets nedbørfelt består
hovedsakelig av blankskurt berg og har svært lite vegetasjon.

VA SDRAGETSB TANISKEVERDI

6.1VEGETASJONENSPRODUKTIVITET/FRODIGHET

Vegetasjonen i Lappvatselvas nedbørfelt har middels
produktivitet og frodighet sett på bakgrunn av en regional
betraktning.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd ls v rdi med
hensyn på verdikriteriet produktivitet/frodighet.

6.2VEGETASJ NENS DIVERSITET MANGF LD)

Vegetasjonen i Lappvatselvas nedbørfelt består hovedsakelig
av subalpin bjørkeskog, spredt furuskog og store myrarealer.

Mangfoldet av vegetasjonstyper vurderes til å være som i
regionen forøvrig. Artsmangfoldet er ikke undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd 1 verdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3VE TASJONSTYPENESSJELDENHET

Subalpin bjørkeskog, spredt furuskog og næringsfattige
myrtyper er svært trivielle vegetasjonstyper.

Eventuelt sjeldne arter er ikke observert.
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Vassdraget vurderes dermed til å være av liten verdi med
hensyn på sjeldenhet.

6.4 GRAD N AV REGI NAL REPRESENTATIVITET

De vegetasjonstypene som er representert i Lappvatselvas
nedbørfelt er svært vanlige i regionen.

Vegetasjonen i nedbørfeltet kan dessuten sies å være
representativt for regionen.

Vassdraget kan derfor være aktuelt som typevassdrag for
regionen. Det er allikevel andre vassdrag som er bedre egnet
for dette.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd 1 verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5 OMRÅDETS GRAD AV BER RTHET

Foruten ei høyspentlinje som går gjennom området på langs og
de inngrep som fins i tilknytning til bebyggelsen ved
utløpet, er resten av vassdragets nedbørfelt relativt
uberørt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6 BRUKSMULIGHET(UNDERVISNING/FORSKNING)

Lappvatselvas nedbørfelt ligger langt fra nærmeste bebyggelse
og by. Den eksterne tilgjengeligheten er dårlig, mens den
interne tilgjengeligheten er relativt god.

Områdets verdi for undervisning og forskning antas å være
liten både på grunn av tilgjengeligheten og fordi vassdragets
botaniske verdi synes også å være relativt liten.

Vassdraget vurderes dermed til å ha liten verdi med hensyn på
verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGG K NKLUSJN

Lappvatnets nedbørfelt er 23 km2.

Det bor ingen mennesker i eller i nærheten av nedbørfeltet.

Landskapet er typisk i forhold til den øvrige regionen.
Variasjonen i landskapet er relativt liten, men området opp
mot Helldalsisen er særpreget.

Området tilhører naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen.

Foruten ei høyspentlinje gjennom området og inngrep i
tilknytning til grenda ved elvas utløp, er området relativt
uberørt.

Ekstern tilgjengelighet er dårlig. Avstanden fra veg er stor
og båt er naturlig framkomstmiddel. Intern tilgjengelighet er
god.

Arealene i nedbørfeltet er kategorisert som landbruks- og
naturområder uten spesiell båndlegging- Forøvrig er ingen
kommunale eller andre planer for området kjent.

Vegetasjonen i vassdraget er triviell og består hovedsakelig
av subalpin bjørkeskog, spredt furuskog og store myrområder.
Ingen rikere vegetasjonstyper er observert.

Et mindre granplantefelt er observert i området. Kultur-
påvirkningen av området er liten.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

middels verdi
middels verdi
liten verdi
middels verdi
stor verdi
liten verdi

KONKLUSJON

XX NEDBØRFELTET TIL ELV FRA LAPPVATN HAR MIDDELS BOTANISK
VERDI.
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161.BONNÅA,SØRFOLDKOMMUNE

1.BELIGGENHETG OMLAND

1.1STEDSANGIVELSE

Bonnåas nedbørfelt ligger nordvest i Sørfold kommune, på
grensen mot Steigen kommune. Vassdraget grenser i vest til
vassdrag nr. 158 Groelvas nedbørfelt. Vassdraget munner ut i
Leirfjorden.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2ATKOMST

Det er enkelt å komme inn til området i det den gamle E6 fra
Bonnåsjøen mot Mørsvikbotn går langs Bonnåa, eller tvers
gjennom vassdraget.

1.3EIEND MSFORHOLD

Omlag 2/3 av nedbørfeltets areal er privateid. Resten er
statsallmenning og forvaltes av Statens skoger, Salten
forvaltning.

1.4BEF LKNING

Sørfold kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2880.
I Bonnåas nedbørfelt er det ca 100-200 fastboende.
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2. NATRGRNNAG G ANDSKAP

2.1GEOLOGI


Ber r nns olo i

Nedbørfeltet ligger i et område med varierende berggrunns-
geologi.

Nord for Horndal er det grunnfjell med granitt og
granodioritt som dominerende bergarter.

Sør for Horndal er glimmerskifter og glimmergneis dominerende
bergarter, men med innslag av kvartsfyllitt, kvartsittisk
glimmerskifter og dolomitt.

Langs elva er det stedvis innslag av mer kalkrike bergarter
som kalkspatmarmor og dolomittmarmor.

Kvart e 1 i

En god del løsmasser fins i området, spesielt i øst. Under
Blåfjellet fins en del rasmark. Forøvrig er ingen spesielle
kvartærgeologiske forekomster observert.

2.2T P GRAFI

Bonnåas nedbørfelt er tilnærmet korsformet. Både største
lengde og største bredde er ca 12 km. Nedbørfeltet dekker et
areal på ca 65 km2 hvorav ca 6 km2 er vannareal.

Dominerende landskapselementer i nedbørfeltet er
fjellområdene i nord og øst, Bonnådalen, omgitt av høge
skogkledte åser, samt Horndalsvatnet.

Høyeste fjellet i området er Stauren (1219 moh) i øst. Det
ligger midt i en nord-sørlig fjellrekke som danner
nedbørfeltets østgrense. Mot nord kneiser Blåfjellet (1000
moh), dette blankskurte, spisse fjellet som hever seg 900 m
over Horndalsvatnet. I vest går fjellene opp i 800 moh.

Sentralt i området ligger Horndalsvatnet (111 moh) som dekker
et areal på 3-4 km2. En rekke små og store bekker drenerer
ned i Horndalsvatnet fra nord og vest.

I de nordvestlige delene av området ligger en rekke store og
små vatn i det skrinne, berglendte landskapet. Også i de
østlige delene av området ligger enkelte mindre vatn.

Fra utløpet av Horndalsvatn slynger Bonnåa seg bred og stor
nedover Bonnådalen. Stedvis går elva i fosser og stryk, men
den flyter for det meste stille. Fra de bratte åssidene
kommer en rekke elver og bekker som til slutt munner ut i
Bonnåa.

Bonnådalen blir trangere jo lengre ned mot utløpet av Bonnåa
en kommer. Bonnåa munner ut i Leirfjorden ved Bonnåsjøen.
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2.3 KLIMA

Bonnåa ligger i et område med kystklima. Området ligger
imidlertid i overgangssonen til noe mer kontinentalt preget
klima.

Karakteristisk er relativt milde vintre med temperaturer
sjelden under -200C. Somrene er relativt kjølige, men
temperaturer opp i 300C er ikke uvanlig.

Årlig nedbørsmengde er ca 1000-1500 mm. pr år.

2.4NATURGEOGRAFISKTILH RIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog. Bonnåas
nedbørfelt må sies å være representativit for regionen.

3. INNGREPI NEDBØRFELTET

3.1 EKSISTERENDEINNGREP I OMRÅDET

Landbruk


Det er ca 10 småbruk i drift i nedbørfeltet. De fleste
brukene ligger i området mellom Bonnå og Bonnåsjøen.

I tillegg til innmarka er det store utmarksarealer som
bl.a. brukes til sauebeite.

Det er skogsdrift i liene langs Bonnåa. Det er hogst av bjørk
som dominerer, og stedvis er store bjørkeskogsarealer hogd
ut, bl.a. under Langheikollen. Siden det er over 80 år siden
granplantinga startet i Bonnådalen er det tatt ut en del
gran, og også furu, i området.

Bebyggelse


Hele Bonnådalen er ei jordbruksbygd med spredt bebyggelse.
Det er 10-15 gårdsbruk i området. I tillegg fins flere andre
beboelseshus. Ved Bonnåsjøen ligger bygdas skole og øvrige
hus i grenda.

Det er relativt sparsomt med fritidsbebyggelse i
nedbørfeltet, men i øvre deler av vassdraget fins ca 15
hytter. De fleste ligger på nordsida av Horndalsvatnet.
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Veger

Gamle E6 går tvers gjennom nedbørfeltet. I tillegg fins noen
mindre veger i Bonnåsjøen-Bonnå-området. Flere bruer krysser
Bonnåga.

Ved Bonnå går noen skogsbilveger/traktorveger i dalsidene.

Kraftlinjer

Ei kraftlinje går langs hovedvegen gjennom dalføret. Fra
Horndal går linja opp Horndalsbotn og krysser gamle E6 like
nord for nedbørfeltet. I Bonnådalen fins i tillegg strøm- og
telefonlinjer.

Gjerder

I dalen er store deler av innmarka inngjerdet.

Grustak


Mellom Horndalsvatn og Eiavatn ligger et større grustak.

Søppel


Nord for Horndalsvatn, helt i nedbørfeltets nordende, ligger
en åpen fylling. Fyllingen vises ikke fra vegen, men er svært
skjemmende.

I tillegg er en del jernskrap og gamle biler observert langs
vegen.

3.2 VASSDRAGETSGRAD AV PÅVIRKNING

Dalbunnen fra Horndal og ned til Bonnåsjøen er sterkt
påvirket av inngrep. øvre deler av vassdraget, området vest
for E6 ved Horndalsvatnet, er bare påvirket i liten grad.

4. PLANSITASJONENFORVASSDRAGET

4.1KOMMUNALEPLANER

Area di on rin n

I generalplanen for Sørfold kommune (1985) er arealene utenom
utbyggingsområdene disponert som landbruks- og naturområder.
Dette gjelder også for arealene i Bonnåas nedbørfelt.

I fylkesplanen "Hytter og friluftsliv i Salten", delplan
Sørfold, er områdene vest- og delvis nord for Horndalsvatnet
betegnet som et friluftslivsområde av kommunal interesse.
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4.2VERNEPLANER

Et par kilometer nord for Bonnågas utløp ligger Kattmotjønna.
Et område på ca 300 da er foreslått vernet p.g.a. den verdien
området har som våtmarksområde. I tillegg er området
interessant for pollenanalytiske undersøkelser. Forøvrig er
ingen verneplaner for områder i eller i nærheten av
nedbørfeltet kjent.

4.3ANDRE PLANERI NSKER FOR OMRÅDET

Andre planer/ønsker for området er ikke kjent.

. FLRA G VEGETASN I VASSDRAET

5.1TID IGERE B TANISKE NDERS EL R I VASSDRAGET

Foruten en beskrivelse av Kattmotjønna våtmarksområde er
tidligere botaniske undersøkelser i Bonnåas nedbørfelt ikke
kjent.

5.2VEGETASJONSREGIONER

Den mell mboreale- og den nordboreale vegetasjonsregion
dekker arealet i de lavereliggende områdene i vassdraget.
Arealet over skoggrensa er fordelt på den lavalpine- og den
mell m 1 in vegetasjonsregion.

5.3VEGETASJ NSBESKRIVELSE

Omlag halvparten av nedbørfeltets areal ligger over
skoggrensa. Skoggrensa går på østsida av Bonnådalen opp i ca
500 moh. På vestsida går skoggrensa opp i drøye 400 moh.
Dette er skoggrenser som går høyere enn det som er normalt
for regionen.

Store deler av de nordlige, østlige og vestlige kantene
av vassdraget har fjellvegetasjon. I denne delen er det i
tillegg mye berg i dalen. Vegetasjonen fins derfor flekkvis,
i revner mellom svabergene.

På begge sider av Bonnådalen er de stedvis bratte liene og de
områdene som ikke er jordbruksareal, dekket av bjørkeskog.

Innslaget av blåbærbjørkeskog er mindre enn vanlig. Store
arealer er dekket av rikere bjørkeskogstyper som lågurt-
bjørkeskog og høgstaudebjørkeskog. I tresjiktet fins ofte
osp, rogn og selje sammen med bjørka.

På østsida av Bonnådalen er liene stedvis lysegrønne fordi
skogbunnen i bjørkeskogene er dekket av bregner. Enkelte
steder er småbregner som fugletelg og hengeving enerådene,
andre steder, eks. i sidedalen Tverrelvdalen, er det store
arealer med strutseving i feltsjiktet.

De rike høgstaude-bjørkeskogene har et utrolig frodig
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feltsjikt med bl.a. tyrihjelm, turt, bringebær, vendelrot,
mjødurt, strutseving, skogrørkvein, sølvbunke,
skogstorkenebb, kvitbladtistel og mye skogsnelle.

I de bratte liene i nedre delene av vassdraget fins store
arealer ospeskog på litt skrinn og berglendt jord. I
busksjiktet fins mye einer. Ulike lyngarter og gras dominerer
i feltsjiktet.

Bonnåa er på hele strekningen mellom Horndalen og utløpet ved
Bonnåsjøen omkranset av lauvskog. Gråor-heggeskog er
dominerende, men også annen frodig lauvskog vokser langs
elva. Også langs flere av tilførselsbekkene og -elvene fins
kraftige gråorbestand. Innslaget av vierkratt i de elvenære
områdene er også stort.

På tørre, skrinne områder eller på myrdragene, vokser furu. I
området ved Horndalsvatnet vokser furu spredt i det
berg- og myrlendte terrenget.

Det fins relativt lite myr i området. De største myrene
ligger i Horndalsbotn, øst for Horndalsvatnet. I Bonnådalen
fins en del mindre myrer.

Et par kilometer nord for Bonnåas utløp ligger et våtmarks-
område av stor botanisk verdi. Kattmotjønna og myr- og
sumpområdene rundt har en interessant vegetasjon. I utkanten
av myra vokser bjørkeskog og vierkratt. I og ved tjønna fins
bl.a. flyteplanter, takrør, myrsnelle, bukkeblad, ulike
starrarter, blåtopp, rundsoldogg og myrhatt. Myrvegetasjonen
er for det meste minerotrof og næringsinnholdet er middels
rikt.

Dalsidene i Bonnådalen og i Tverrelvdalen er stedvis bratte.
Under stup og framspring fins rasmark. Også under det steile
Blåfjellet helt i nord, fins store arealer rasmark.

På begge sider av Bonnådalen er relativt store arealer
bjørkeskog hogd ut. Enkelte steder er gran planta inn. Også
eldre granplantefelt fins hyppig i Bonnådalen og ved
Horndalsvatn.

Vegetasjonen i Bonnådalen og i liene opp mot fjellet er
sterkt kulturpåvirket. Einerbakker og grasbakker med
sølvbunketuer vitner om sterk beitepåvirkning.

Horndalsvatnet og de øvrige vatna i vassdraget er med unntak
av Kattmotjønna, næringsfattige.



61

6. VASSDRAETS BOTANISKEVERDI

6.1 VEGETASJ NENS PR DUKTIVITET/FRODIGHET

Vegetasjonen i Bonnåas nedbørfelt er jevnt over mer produktiv
og frodig enn det som er vanlig i regionen.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på kriteriet produktivitet/frodighet.

6.2 VEGETAS ONENS DIVERSITET (MANGF LD)

Vegetasjonen i Bonnåas nedbørfelt består av et stort antall
vegetasjonstyper. I tillegg til mer trivielle
vegetasjonstyper fins også store og velutvikla bestand av
rikere vegetasjonstyper som ikke er så vanlig i regionen.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3 VEGETASJONSTYPENES SJELDENHET

Mangfoldet av vegetasjonstyper i Bonnåas nedbørfelt er stort.
Flere av disse er rikere vegetasjonstyper og ikke minst er
utbredelsen av disse stor.

Allikevel er ikke disse vegetasjonstypene direkte sjeldne for
regionen. Heller ikke spesielt sjeldne arter er observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd ls verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.

6.4 GRAD N AV REGIONAL REPRESENTATIVITET

Bonnåas nedbørfelt er relativt stort (65 km2) og vegetasjonen
i området er variert.

Vegetasjonen i Bonnåas nedbørfelt må dessuten sies å være
representativ for regionen. De fleste vegetasjonstypene som
fins i regionen er representert i Bonnåas nedbørfelt.

Vassdraget kan derfor sies å være aktuelt som typevassdrag.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5 OMRÅDETS GRAD AV UBERØRTHET

Bonnåas nedbørfelt er påvirket av ulike inngrep som
bebyggelse, veger og kraftlinjer. I tillegg er Bonnådalen et
utpreget jordbruksområde og store deler av de lavereliggende
delene er kulturpåvirket. De høyereliggende områdene er lite
påvirket av tekniske inngrep.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd ls v rdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.
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6.6 BR KSMULIGHET UNDERVISNING/FRSKNING

Bonnåas nedbørfelt ligger like inntil det lille tettstedet
Bonnåsjøen. Avstanden til større sentra og byer er større.

Både ekstern- og intern tilgjengelighet til nedbørfeltet
er god. Bonnåvassdraget blir allerede i dag brukt i
naturfagundervisningen ved den lokale skolen. Spesielt
nyttes Kattmotjønnområdet til ekskursjoner og i prosjekt-
undervisning. Annen bruk er ikke kjent.

Området har derfor en lokal verdi for undervisning.
Vassdragets botaniske kvaliteter skulle tilsi større bruk.

Vassdraget vurderes dermed til å ha midd ls ve di med hensyn
på verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGG KONKLUSJON

Bonnåas nedbørfelt er ca 65 km2.

Det bor ca 100-200 mennesker i nedbørsområdet, de fleste på
strekningen Horndal-Bonnåsjøen.

Landskapet i området er kontrastrikt, vilt, vidstrakt, og
frodig.

Horndalsvatnet har en dominerende plass i landskapet.

Området tilhører naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Deler av vassdraget er et gammelt kulturlandskap. Det er
foretatt en del inngrep i vassdraget, spesielt i Bonnådalen.
Store deler av vassdraget er relativt uberørt.

Ekstern tilgjengelighet er god. Gamle E6 som nå er fylkesveg,
går tvers igjennom området. Den interne tilgjengeligheten er
variabel.

Det foreligger planer om vern av et 300 da stort
våtmarksområde, Kattmotjønna, i Bonnådalen. Forøvrig er ingen
planer som vil påvirke nedbørfeltet kjent.

Bonnådalen er flat og er stort sett dekket av jordbruksarealer
med spredte bjørkeholt. I liene vokser tildels storvokst bjørk,
og en del gran er plantet inn.

Bjørkeskogen er hovedsakelig av lågurt-småbregnetypen og
osp, rogn og selje er vanlige arter sammen med bjørka. Partier
med høgstaudebjørkeskog fins også. Furu vokser på tørr mark.
Langs Bonnåa og i sidedalene fins kraftige gråorbestand og
velutvikla vierkratt. Det er lite myr i området.
Kattmotjønna er et ekstremrikt myrtjern omkranset av frodig
vegetasjon.

Vegetasjonen er relativt sterkt kulturpåvirka. Einerbakker og
beita skogsmark er vanlig.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

stor verdi
stor verdi
middels verdi
stor verdi
middels verdi
middels verdi

KONKLUSJON

XXX BONNÅAS NEDBØRFELT HAR STOR BOTANISK VERDI.
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164.LOMMERELVA,STEIGENKOMMUNE

1 BELIGGENHT G OMAND

1.1 STEDSANGIVELSE

Lommerelva/Storvatn-vassdraget ligger helt øst i Steigen
kommune, på grensen mot Hamarøy kommune. Vassdraget munner ut
i Ballkjosen, den nordligste sidefjorden til Nordfolda.
Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2ATKOMST

Den enkleste atkomstmåten er å kjøre til Straumfjord, ta
privat båt innover Straumfjordvatnet, og gå et par kilometer
over til Storvatnet. Ellers er det mulig å dra med privat båt
inn Ballkjosen, til vassdragets utløp, for så å følge
Lommerelva opp til Storvatnet. Fra E6 er det mulig å gå via
Forsandvatnet og over til nordenden av Storvatnet.

1.3 IEND MSFORH LD

Det meste av nedbørsområdet er statsallmenning og forvaltes
av Statens skoger, Salten forvaltning. Området mellom
Lommervatnet og Lommerelvas utløp er privateid.

1.4BEFOLKNING

Steigen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 3385.
I Storvatnets/Lommerelvas nedbørfelt er det ingen fastboende.
Nærmeste bosetting er Straumfjorden i nord med et 20-talls
mennesker.
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2 NATURGRUNNLAGOG LANDSKAP

2.1GEOLOGI


B r r nns eolo i

Nedbørfeltet ligger i sin helhet innenfor et område med
omdanna sedimentærbergarter; glimmerskifer og glimmergneis.

Kvart r eol i

Ifølge Samla plan-rapporten (1984) er det en god del
kvartærgeologisk interessante forekomster i området. Bl.a.
forekommer grus- og sandavleiringer flere steder mellom
Storvatnet og fjorden. Marin grense i området er ca 100 m,
hvilket innebærer at Storvatnområdet tidligere hadde
forbindelse med havet.

2.2 T P GRAFI

Lommerelvas nedbørsområde er tilnærmet rektangulært. Største
lengde er ca 10 km mens bredden i snitt er på ca 7 km.
Nedbørsområdet dekker et areal på ca 78 km2, hvorav ca 11 km2
er vannareal.

Topografisk kan området deles i to. Området mellom Storvatnet
og fjorden har varierte landskapsformer med moderate
høydeforskjeller, mens området ved Storvatnet er preget av
bratte og fjellsider med høye fjell som omkranser vatnet.
Kontrasten mellom disse to landskapsområdene i nedbørsfeltet
er slående. Storvatnet danner bunnen i en U-dal. Landskapet
er lite oppstykket og variasjonen begrenser seg stort sett
til vekslende bratthet i fjellsidene. De høyeste tindene er
spisse.

I nordvest ligger ei fjellrekke med Storvasstind (1180 moh)
og Sagdalstindan (1020 moh). På sørøst-sida av Storvatnet
ligger ei tilsvarende fjell- og tinderekke med topper opp i
1107 moh (Stordalstinden).

Storvatnet (56 moh) har en sentral og dominerende plass i
landskapet. Vatnet er ca 10 km langt og smalt (ca 0,5-1 km)
og dekker i alt et areal på ca 7 km2. I tillegg ligger et
10-talls vatn i 450-650 meters høyde i botner under fjellene
i sørøst. I motsetning til Storvatnet som er langt og smalt,
er disse vatna små og runde.

Lommerelva er den største elva i vassdraget. Den er bred og
går i stryk og fosser via Lommervatnet (26 moh) og til
utløpet ved Lommeren. Vannføringa i Lommerelva er hevdet å
være større enn for de fleste andre elvene i Nord-Salten.
De øvrige elvene og bekkene i området er små, men har stort
fall.
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2.3 KLIMA

Lommerelvas nedbørfelt ligger i et område med kystklima.
Området ligger imidlertid i overgangssonen til noe mer
kontinentalt preget klima.

Karakteristisk er relativt milde vintre med temperaturer
sjelden under -200C. Antall dager pr. år med
minimumstemperatur under -10°C er ca 20. Somrene er relativt
kjølige, men temperaturer opp i 300C er ikke uvanlig. Arlig
nedbørsmengde er normalt ca 1000-1100 mm. pr. år.

2.4 NATURGE GRAFISK TILH RIGHET

Området tilhører naturgeografisk region nr. 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underregion Sørfold -
Ballangen området. Regionen er karakterisert av furuskog,
vesentlig i dalbunner og som glissen bestokking i grunnlendte
"bunn-granitt-områder" på utsatte steder. Forøvrig mye
bjørkeskog.

Nedbørfeltet til Lommerelva må sies å være representativt
for regionen.

Storvatnet er det største vatnet i hele region 43 b.
Størrelsen og formen gjør at vatnet må betraktes som
særpreget.

3 NNGREPI NEDBRFELTET

3.1 EKSISTERENDEINNGREP I OMRÅDET

Landbruk


Det er ikke landbruksarealer i drift i Lommerelvas
nedbørsområde. Ved Lommeren er det et fraflytta bruk på ca 30
dekar. Ved Storvasseidet ligger ca 15 dekar innmark brakk,
det samme ved Storvassbotn.

Ved Lommeren, ved utløpet av Lommerelva, går en viktig
trekkvei for rein. Denne er av betydning for
reindriftsnæringa i området. Beiting eller annen bruk av
arealene er ikke kjent.

Det ble tidligere tatt ut en del tømmer, helst furu, i
området. Lommerelva ble brukt som fløtingselv.

Bebyggelse


Ved Lommerelvas utløp fins et nedlagt bruk. Det er ingen
fastboende.i nedbørsområdet i dag.

Ved Lommervatnet ligger et par hytter og i vestenden av
Storvatnet har Steigen jeger- og fiskeforening ei hytte. I
tillegg ligger ei hytte som tilhører Salten Skogforvaltning
ved Stordalen, i nordøst-enden av vatnet.
Ved Lommervatnet og ved Storvatnet fins 5-6 naust.



68

Veger

Det er ingen veger i nedbørsområdet. I nedre deler av
vassdraget, fra Lommereren til Lommervatnet, fins en gammel
kjerrevei.

Kraftlinjer


Ingen kraftlinjer krysser gjennom nedbørsområdet.

3.2VASSDRAGETSGRAD AV PÅVIRKN1NG

Vassdraget er for en stor del fri for tekniske inngrep.
Eneste inngrep er noen få fritidshus i området. Det er
sjeldent å finne et såpass stort område hvor
"villmarkspreget" er bevart.

4 PLANSITUASJNENF R VASSDRAET

4.1K MMUNALE PLANER

Arealdis onerin en

I generalpianen for Steigen kommune (godkjent 1986) er
arealene utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert
som landbruks- og naturområder. Lommerelva/Storvatn-området
er plassert i strengeste kategori, eller områder med sterke
verneinteresser hvor dispensasjon fra vedtektene ikke bør
tillates.

4.2VERNEPLANER

Det foreligger ingen verneplaner i eller i nærheten av
nedbørfeltet.

4.3ANDRE PLANER/ NSKER FOR OMRÅDET

Kraftutb in

Det foreligger planer om kraftutbygging i området.
Vannkraftprosjektet-tar sikte på å utnytte vannfallet mellom
Storvatnet og Lommervatnet. Dette vil innebære en regulering
av Storvatnet med 2 m og en redusert vannføring i Lommerelva.

En eventuell kraftutbygging i området vil kunne gi en
kraftmengde på 16 GWh.
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5.FLRA G VE ETASJN I VASSDRAGET

5.1TI IG RE BOTANI KE UNDERS KELSER I VASSDRAGET

Tidligere botaniske undersøkelser i Lommerelvas nedbørfelt er
ikke kjent.

5.2VEGETA JONSREGI NER

Det er den nordborealevegetasjonsregion som dekker det
største arealet i vassdraget. I tillegg er den mellomboreale
vegetasjonsregion vanlig i området. Arealet over skoggrensa
er fordelt på den lavalpine-og den mell al in
vegetasjonsregion.

5.3VEGETASJ NS ESKRIVELSE

Store deler av arealene under skoggrensa tilhører
fjellskogssonen hvor den subalpine bjørkeskogen dominerer.
Bjørk er vanligste treslag, men det er et markant innslag av
furu på tørre og skrinne partier, bl.a. i de bratte liene på
vestsida av Storvatn. Det er mye gammel, stedvis storvokst
furu i området.

Rundt Storvatnet er det et tilnærmet sammenhengende belte av
bjørk.

Skoggrensa i området går opp i over 400 m ved Storvassbotn.

I Lommerelvas nedbørsområde fins ingen store, sammenhengende
myrarealer. De største myrområdene ligger i Storvassbotn, i
nordenden av Storvatnet.

Også nedenfor Storvatnet fins mindre myrarealer mellom
knauser og skogholt.

Vegetasjonen skifter til en viss grad karakter på nedsida av
Storvatnet. Vegetasjonen er her mer skiftende og stort sett
rikere. Lengst oppe er Lommerelva omgitt av myrdrag,
skogholdt og mye berglendt mark. På tørre partier er furu
vanligst, forøvrig er bjørka dominerende også her.
Blåbærbjørkeskog er vanligst. Nærmere Lommerelvas utløp fins
bjørkeskoger av lågurt- og høystaudetypen. I tillegg fins et
frodig gråorbelte langs elva. Feltsjiktet består av høgvokste
urter.

I Stordalen, nordøst for Storvatnet, og ved Lommeren fins et
par mindre granplantefelt.

Ved Lommerelvas utløp, hvor det tidligere var fast bosetting
på et par mindre bruk, fins noe innmark. Innmarka er i ferd
med å gro til med småbjørk. Også på sør-vestsida av
Storvatnet fins fine, åpne kulturbetinga enger.

Vegetasjonen i de lavereliggende områdene har tidligere vært
utsatt for kulturpåvirkning i form av beite og hogst, men
dette er opphørt for et par-tre tiår siden.

Ved elvas utløp i fjorden fins en fin strandeng.
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6. VASSDRAGETSB TANISKEVERDI

6.1VEGETA J NENS PR DUKTIVITET/FRDIGHET

Vegetasjonen i Lommerelvas nedbørfelt har middels
produktivitet i de øvre deler og noe større produktivitet og
frodighet i de nedre deler, sett på bakgrunn av en regional
betraktning.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på kriteriet produktivitet/frodighet.

6.2VEGETASJONENSDIVERSITET MANGF LD

Vegetasjonen i Lommerelvas nedbørfelt består hovedsakelig av
subalpin bjørkeskog, furuskog på skrinn jord og noe myr. I
tillegg fins rikere vegetasjonstyper som høgstaude- og
lågurtbjørkeskog og frodige gråorbestand langs de nedre
delene av Lommerelva.

Mangfoldet av vegetasjonstyper vurderes dermed til å være
større enn i den øvrige region.

Artsmangfoldet er ikke undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3VEGETASJONSTYPENESSJELDENHET

De fleste vegetasjonstypene i området; den subalpine
bjørkeskogen, spredt furuskog og myrarealene er vanlige
vegetasjonstyper. Såpass store arealer med gammel, storvokst
furu, rikere bjørkeskogstyper og frodige gråorbestand mindre
vanlig i regionen. Eventuelt sjeldne arter er ikke observert
i løpet av den korte helikopterbefaringa.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels v med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.

6.4GRADEN AV REGIONAL REPRESENTATIVITET

De fleste av de vegetasjonstypene som er representert i
Lommerelvas nedbørfelt må sies å være relativt vanlige i
regionen.

Til tross for at vegetasjonen i Lommerelvas nedbørfelt er mer
variert enn det som en vanligvis finner i området, må
vegetasjonen sies å være representativ for regionen.

Lommerelvas nedbørfelt er med sine 78 km2 et av de største
vassdragene som inngår i verneplan IV i Nord-Salten.

Vassdraget kan være aktuelt som typevassdrag. Få andre
vassdrag i regionen er bedre egnet for dette enn Lommerelvas
nedbørfelt.
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Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5OMRÅDETS GRAD AV UBER RTH T

Lommerelvas nedbørfelt er nesten fullstendig fritt for
inngrep. Kulturpåvirkningen i området er dessuten liten.

Villmarkspreget i vassdraget er sjeldent stort.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6 BR KSMULIGHET(UNDERVISNING/FRSKNING

Lommerelvas nedbørfelt ligger langt fra nærmeste bebyggelse
og tettsted. Den eksterne tilgjengeligheten er dårlig, mens
den interne tilgjengeligheten er relativt god.

Områdets verdi for undervisning og forskning antas å være
liten, hovedsakelig på grunn av tilgjengeligheten.
Vassdragets botaniske verdi tilsier at vassdraget kunne vært
av betydning som undervisningsobjekt dersom området lå
nærmere aktuelle undervisningsinstitusjoner.

Vassdraget vurderes dermed til å ha liten verdi med hensyn på
verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGG KONKLUSJN

Lommerelvas nedbørfelt er ca. 78 km2.

Det bor ingen mennesker i nedbørfeltet.

Landskapet er kontrastrikt, har stor spennvidde og gir rom
for ulike opplevelser. Storvatnet, omgitt av høge fjell, er
det dominerende landskapselement.

Området tilhører naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen.

Vassdraget er tilwermet fritt for tekniske inngrep, og
området er i stor grad "villmarkspreget".

Både ekstern- og intern tilgjengelighet er dårlig. Avstanden
fra E6 er stor, og båt er beste framkomstmiddel inn til
vassdraget. Ekstern tilgjengelighet blir atskillig bedre når
Steigen-vegen åpner i 1990.

Det foreligger ingen verneplaner for området eller planer som
vil påvirke nedbørfeltet.

Vegetasjonen i vassdraget består hovedsakelig av subalpin
bjørkeskog. Storvatnet er omkranset av et kraftig utviklet
bjørkebelte. Mye furu, tildels gammel og storvokst, fins også
i vassdraget.

I de nedre delene av vassdraget er vegetasjonen rik og variert.
Elva omkranses av frodig gråorskog, og ved utløpet fins gammel
kulturmark og eng.

Et par granplantefelt fins i området.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

middels verdi
stor verdi
middels verdi
stor verdi
stor verdi
liten verdi

KONKLUSJON

XXX LOMMERELVAS NEDBØRFELT HAR STOR BOTANISK VERDI.
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166.VARPELVA,HAMARØY-OGTYSFJORDKOMMUNE

1.BELIGGNHETOG MLAND

1.1STEDSAN IVELSE

Varpavassdraget ligger i Nord-Salten, på grensen mellom
kommunene Hamarøy og Tysfjord. E6 krysser nedbørfeltet på
langs. Vassdraget munner ut i Innhavet, den østligste
fjordarmen av Kaldvågfjorden.

Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST

Vassdraget ligger svært sentralt til på Hamarøya. Fra Fauske
er det ca 110 km til vassdragets sørende. E6 går gjennom
området i en strekning på ca 15 km.

1.3EIEND MSF RHOLD

Arealene i nedbørfeltet er privateide.

1.4BEFOLKNING

Hamarøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2369,
mens Tysfjord på samme tidspunkt hadde en befolkningsmengde
på 2650.

Deler av tettstedet Drag, med en befolkningsmengde på ca 1000
mennesker, ligger innenfor nedbørfeltet. Forøvrig bor det et
100-talls mennesker i øvrige deler av nedbørfeltet. De fleste
av disse er bosatt langs E6.
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2. NATURGRUNNLAG LANDSKAP

2.1GEOLOGI


runn e 1 i

Berggrunnen i området består av grunnfjell, med granittiske
gneiser og granodioritt som dominerende bergarter.

Kyr r ooi

Løsmasser er spredt over hele nedbørfeltet. Forøvrig er ikke
kvartærgeologiske avsetninger i området kjent.

2. T P RAFI

Varpavassdragets nedbørsområde er langt og smalt i formen,
tilnærmet T-formet. Største lengde er ca 15 km, største
bredde er ca 9 km og minste bredde bare 2,5 km. Nedbørfeltet
dekker et areal på ca 69 km2, hvorav ca 16 km2 er vannareal.

Landskapet i området er hovedsakelig et kuppert, delvis
skogkledt åslandskap. Terrenget hever seg mot nord og mot
sør. I nord er Djupdalsfjellet (399 moh) høyest, mens
Vetefjellet (382 moh) er høyest i sør.

I nord ligger Ulvsvågskardet, et høydeplatå som består av en
mosaikk av snaufjell, koller, myr og vatn. I dette området er
Kjerrvatn (209 moh) det største vatnet med et areal på ca 2
km2.

Fra Ulvsvågskardet heller landskapet sørover mot
lavereliggende områder. Her er de mange vatna og skogkledte
koller karakteristisk; Torpelvatnet (60 moh), Skilvatnet (35
moh) og Kvannvatnet (29 moh). Skilvatnet er det største
vatnet i vassdraget og dekker et areal på ca 4 km2. Vest for
tettstedet Drag ligger Storvatn (8 moh) og Varpvatn (4 moh),
som tilsammen dekker et areal på ca 2 km2.

Varpavassdraget består av to forgreininger. De nordligste
delene drenerer til Varpvatnet via Kvannelva. Fra Vetefjellet
i sør går en rekke mindre elver og bekker nordover og
drenerer i Storvatnet. Storvatnet og Varpvatnet bindes sammen
via en kort elvestrekning. Fra Varpvatnet går Varpelva en
snau kilometer ned mot fjorden. Her slynger elva seg gjennom,
et skogkledt landskap, over svaberg og ned mot utløpet i
Varpvågen.

2.3 KLIMA

Varpaområdet har et utpreget kystklima. Vintrene er relativt
milde, mens somrene er relativt kjølige.

Årlig nedbørsmengde er ca 1000 mm.
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2.4NATURG GRAFISK T LH RIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Bonnåvassdraget må sies å være
representativt for regionen.

3. INNGREPI NEDBRFELTET

3.1EKSIST RENDE INNGREP I MRÅ ET

Landbruk


Det ligger 10-15 mindre bruk i nedbørfeltet. De fleste ligger
på østsida av Skilvatnet. Ikke mange av disse er i full drift
i dag.

Området ble tidligere mye brukt til beiting både av storfe og
av småfe. I dag beites området i stadig mindre omfang. I
vestlige deler, ned mot Korsvika beiter forsatt en del sau.

Hogst av ved til eget bruk og noe for salg, skjer i de fleste
åsområdene. Bl.a. er en del skog tatt ut i Grytdalen og ved
Torpelvatn.

Reindrift

Deler av vassdraget er et vinterbeiteområde for tamrein. 6
familier i området driver med tamrein. Totalt beiter ca. 1500
dyr i området. På sommeren er det ikke tillatt å ha tamrein
på beite i områdene nord for Drag.

Annen nærin

Like nord for Dragskrysset ligger flere nedlagte gruver.
Langs vegen til Drag fins annen virksomhet tilknyttet
tettstedet.

Bebyggelse


I de sentrale, vegnære delene av vassdraget fins en god del
bebyggelse og ca 10-15 mindre bruk. Fra Dragskrysset og langs
den 4-5 km lange strekningen ned til Drag er det bebyggelse
hele veien. Forøvrig fins spredt bebyggelse langs E6 fra
Skilvatnet og til nedbørfeltets sørgrense. Også langs
bygdevegen til Kaldvågen ligger enkelte hus.

I tillegg til fast bosetting er det et relativt stort antall
hytter (100-150) i området. De fleste hyttene ligger i den
nordlige halvdelen av nedbørfeltet, i skogsliene opp mot
snaufjellet i NV.
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Veger

E6 deler vassdraget i to, på langs. I tillegg deler fylkesveg
827 nedbørfeltet nesten på tvers. I Dragsområdet går flere
kortere vegstrekninger inn i området mot nord.

I øst går vegen mellom Drag og Hellandsberg parallellt med
nedbørfeltets østgrense i ca 4 km.

Helt i NV går en kommunal veg til Kaldvågen fra E6 ved
Skilvassbakk.

Opp til Torpelvatnet går en bomveg.

Grustak


Det fins flere grustak innen området.

Kraftlinjer

Flere kraftlinjer krysser området. Fra nord går en linje fra
Ulvsvågskardet til Dragskrysset langs E6. Det samme skjer fra
sør. Begge linjene går så mot øst, den ene mot Drag og den
andre mot Hellandsberg. Videre går ei linje fra Drag til
Hellandsberg og fra Skillvassbakk til Kaldvågen. I tillegg
går flere mindre strømlinjer og telefonlinjer i området.

Lysløype


På Ulvsvågskardet har idrettslaget anlagt en 4-5 km lang
lysløype fra Jensvatnet og innover mot Djupdalsvatna.

For r n nin

Flere av de store vatna i sentrale deler av området;
Storvatn, Hamnvatn, Varpvatn, Kvannvatn og Skilvatn bærer
preg av å være noe forurenset. Hamnvatnet, like ved Drag, er
muligens det mest forurensete av vatna. Der har
fiskebestanden gått kraftig tilbake i løpet av 80 åra,
muligens på grunn av oksygenmangel. Det er mye begroing i
vatnet, bl.a. er sundet mellom Hamnvatn og Storvatn i ferd
med å gro igjen. Vatna burde undersøkes med hensyn på
vannkvaliteten.

3.2 VASSDRAG TS GRA AV PÅVIRKNING

Varpavassdraget ligger svært sentralt på Hamarøya og store
deler av vassdraget er derfor påvirket av ulike inngrep.
Størst påvirkning har de mange vegene i området og den faste
bosettinga.

Det er de nordøstlige delene, Ulvsvågskardet, og den
sørøstligste delen som er minst berørt.
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4.PLANSITUASJONENFORVASSDRAGET

4.1KOMM NALE PLANER

Ar aldis onerin en

I generalplanene for Hamarøy kommune (1984) og Tysfjord
kommune (1987) er arealer utenom utbyggingsområdene
(tettstedene) disponert som landbruks- o na urområder.
Dette gjelder også for det meste av Varpavassdragets
nedbørfelt.

For Kvannvatnområdet er det vedtatt at en reguleringsplan
skal utarbeides, men dette er ennå ikke gjort.

Fritidsbeb lse

Hamarøy kommune har en målsetting om 25 nye hytter pr. år.

I Varpavassdraget er et hyttefelt på Skjervågnes (8 hytter)
og et på Tverrå (25 hytter) godkjent.

4.2VERNEPLANER I OMRÅDET

Kvannli ved Varpavatnet har verneverdig lauvskog.
Området er foreslått utlagt til naturreservat. Formålet med
et eventuelt vern er å bevare en av de få gjenværende grove
ospeskogene i regionen. Ospeskogen ved Kvannli har dessuten
en særdeles rik lavflora, særlig av ulike neverlavarter, på
stammene.

Området inngår dessuten i fylkets EDNA-register, eller edb-
register over naturvernområder i fylket. (Område 1849-015)

Forøvrig er ingen verneplaner i eller i nærheten av
nedbørfeltet kjent.

4.3ANDRE PLANER/ NSKER FOR MRÅDET

Re ionalt skianle

Hamarøy kommune har i samarbeid med idretten i Hamarøy planer
om å etablere et regionalt skianlegg på Ulvsvågskardet.

Anlegget er tenkt å dekke behovet både til den lokale- og den
regionale befolkningen og er dessuten tenkt å være en viktig
innsatsfaktor i reiselivsnæringen.

Fiskefor øk ved Dr kole

Ved Drag skole, ungdomstrinnet, er det satt igang et forsøk
mellom skolen og Varpavassdragets fiske- og grunneierlag.
Prosjektet har en tidsramme på 5 år (1987-1991).

Prosjektet består av følgende deler:

- registrering av laks, sjøørret og sjørøye
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registrere gyteplasser
redusere bedstanden av små innlandsrøye
registrere forurensing

Dette er et enestående eksempel på et godt samarbeide mellom
skole og samfunn. Dessuten har prosjekt mange positive
pedagogiske sider.

5.FLRA G VEGETASJONI VASSDRAGET

5.1TID IG RE B TANISK UNDERS KELSER

Området ved Kvannelva er tidligere beskrevet i forbindelse
med verneplanarbeidet for rike lauvskoger i Nordland.

5.2V GETASJ NSREGI NER

Den m llomboreale vegetasjonsregion er dominerende i
Varpelvas nedbørfelt. I tillegg er den nordboreale 
vegetasjonsregion vanlig forekommende i vassdraget.
Arealet over skoggrensa er så lite at den alpine sone
knapt er representert i nedbørfeltet.

5.3VEGETASJ NSBESKRIVELSE

Det aller meste av vassdragets areal ligger under
skoggrensa som går opp i ca 300 moh.

Vegetasjonen i området som ligger over skoggrensa, er fattig
heivegetasjon hvor lyng- og grasarter dominerer.

Skogkledte åser dekker store areal i nedbørfeltet. Det er
ulike former for bjørkeskog som er vanligste skogtype.

I øvre deler av vassdraget er blåbærbjørkeskog vanligst.
Skrubbær er som oftest dominerende art i feltsjiktet.

Forøvrig fins rikere bjørkeskogstyper som lågurt- og
småbregnebjørkeskoger og høgstaude-bjørkeskoger. Her fins
også andre lauvtrær enn bjørk, bl.a. osp, selje, rogn og
gråor.

I småbregne-bjørkeskogene fins mye fugletelg og hengeving.

På de rikeste områdene fins bjørkeskog av hogstaudetypen. Her
vokser høge gras som skogrørkvein, bregner og store urter i
feltsjiktet.

I de sør- og vestvendte liene i sentrale deler av vassdraget
fins store arealer med sjeldent storvokst osp. De nedre
delene av Kvannlia og sumpmarkene ved Kvannelva er et
høgproduktivt lauvskogsområde. Store arealer dekkes av ren
bestand av osp.

Ifølge Bjørklund (1983) er ospebestandet innen dette området
trolig det største i hele distriktet. I Nord-Salten området
er store ospebestand karakteristisk. Osp utgjør i dette



80

området et relativt stort innslag i lauvskogene, mens denne
vegetasjonstypen er relativt sjelden i Nord-Norge forøvrig.
Fig. 5.3.1 viser Kvannliområdet hvor området med den mest
verneverdige ospeskogen er inntegnet.

Dimensjonene på ospetrærne i dette området er dessuten
sjeldent store.

Feltsjiktet i ospeskogene veksler mellom storbregne-
høgstaudetypen og blåbær-småbregnetypen. Ifølge fylkesmannens
EDNA-register (naturvernområde-register) er markvegetasjonen
i dette området ikke spesielt frodig, men lavdekket på trærne
er svært interessant og varierende. Det fins ei rekke sjeldne
og kravfulle lavarter og svært velutvikla neverlav-
vegetasjon.

Deler av ospebestandet har urskogkarakter. Det er mye dødt
virke og velta trestammer i området.

Også andre steder i de sentrale delene av vassdraget, i
området Skilvatnet - Varpa fins flotte ospelier. Svært ofte
er strutseving dominerende art i feltsjiktet og i busksjiktet
vokser stedvis mye einer.

Langs elver og vatn fins det flere steder velutviklet gråor-
heggeskog. Spesielt rike forekomster fins langs Kvannelva.
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På tørre, skrinne koller, spesielt i de vestlige og sørlige
delene av vassdraget, fins glissen furuskog.

Langs vegen til Kaldvågen fins store arealer med myr og
furuskog. Like nord for Skilvatnet fins dessuten mye høgreist
og flott furu. Furua går dessuten helt ned til Varpvatnet.
Også langs den siste kilometeren av Varpelva fins et utrolig
flott landskap med høg furu, myrtjern, mindre myrer og
svaberg med vegetasjon i revner og sprekker. I Varpelva fins
flere furukledte holmer.

Store arealer i nedbørfeltet er dekket av myr. Dominerende
myrtype i området er fattige sigevannsmyrer, men også rikere
sigevannsmyrer forekommer. Enkelte steder fins
grunnvannsmyrer med tradisjonell, fattig vegetasjon. Eksempel
på eutrofe tjern er Småtjørna sør for Dragskrysset. Denne
tjønna er omtrent gjengrodd.

Vatna i de øvre delene er relativt næringsfattige, mens vatna
i de nedre delene er noe mer næringsrike. Stedvis vokser en
del vannvegetasjon, mest elvesnelle og flaskestarr, bl.a. i
Hamnvatnet og i Kvannvatnet.

Både Skilvatnet, Kvannvatnet og Storvatnet er omgitt av rike
lauvskogsbelter. Langs østsida av Skilvatnet går
jordbruksarealene helt ned til vatnet.

Varpelva er preget av rik næringstilgang. Svabergene som elva
renner over like før utløpet er sleipe og begrodd av alger.

Ved Varpelvas utløp i Innhavet fins ei fin strandeng med
bl.a. gåsemure, tiriltunge, skjørbuksurt, mjødurt, sølvbunke
og engkarse.

I de lavereliggende strøk fins en rekke større- og mindre
granplantefelt. Bl.a. fins et stort granplantefelt øst for E6
ved Dragkrysset.

Vegetasjonen i store deler av Varpelvas nedbørfelt er
relativt sterkt kulturpåvirket. Tidligere beitet mye sau i
store deler av området. Oppslag av grasarter som sølvunke og
engkvein vitner om beiting.

Det er jevnt over lite spor etter hogst i området.

Innmark dekker bare ubetydelige arealer. østsida av
Skilvatnet er den delen av vassdraget hvor de største
innmarksarealene fins.

6. VASSDRAGETSBOTANISKEVERDI

6.1VEGETASJONENS PRODUKTIVITET/FR DIGHET

Vegetasjonen i Varpelvas nedbørfelt er jevnt over mer
produktiv og frodig enn det som er vanlig i regionen.
Spesielt produktive er de store ospeskogene.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på kriteriet produktivitet/frodighet.
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6.2 VEGETASJONENS DIV RSITET (MANGF LD

Vegetasjonen i Varpelvas nedbørfelt består av et stort antall
vegetasjonstyper. I tillegg til mer trivielle vegetasjons-
typer fins også store og velutvikla bestand av en rekke
rikere vegetasjonstyper som ikke er så vanlig i regionen.

Vassdraget vurderes dermed'til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3 VE ETASJONSTYPENES SJELDENHET

Mangfoldet av vegetasjonstyper i Varpelvas nedbørfelt er
stort. Flere av disse er rikere vegetasjonstyper og ikke
minst er utbredelsen av disse imponerende.

Foruten store arealer med ospeskog med trær av sjeldent store
dimensjoner er ikke disse vegetasjonstypene direkte sjeldne
for regionen. Heller ikke spesielt sjeldne arter er
observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd ls verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.

6.4 GRADEN AV REGIONAL REPRESENTATIVITET

Varpelvas nedbørfelt er relativt stort (53 km2) og
vegetasjonen i området er svært variert.

Vegetasjonen i Varpelvas nedbørfelt må dessuten sies å være
representativ for regionen. De fleste vegetasjonstypene som
fins i regionen er representert i Varpelvas nedbørfelt.

Vassdraget kan derfor sies å være aktuelt som typevassdrag.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5 OMRÅDETS GRAD AV UBER RTHET

Varpelvas nedbørfelt er påvirket av ulike inngrep som
bebyggelse, veger og kraftlinjer. I tillegg er sentrale deler
av området et utpreget jordbruksområde og store deler av
nedbørfeltet er kulturpåvirket. De høyereliggende områdene i
nord og i sør er mindre påvirket av tekniske inngrep, men
kulturpåvirkningen er merkbar også her.

Vassdraget vurderes dermed til å være av mid ls verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.
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6.6 BRUKSMULI HET (UNDERVISNING/FORSKNIN

Varpelvas nedbørfelt inkluderer tettstedet Drag. Tettstedene
Innhavet og Ulsvåg ligger like sør og nord for nedbørfeltet.
Avstanden til større sentra og byer er større.

Både ekstern- og intern tilgjengelighet til nedbørfeltet er
god. Området blir allerede i dag brukt i undervisningen
både ved Drag og Ulsvåg skole. Annen bruk er ikke kjent.

Området har derfor en lokal verdi for undervisning.
Vassdragets botaniske- og andre kvaliteter skulle tilsi
større bruk.

Vassdraget vurderes dermed til å ha midd 1 v rdi med hensyn
på verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGG K NKLUSJON

Varpavassdragets nedbørfelt er ca 69 km2.

Det bor et 1000-talls mennesker i vassdraget. De
fleste bor på Drag og langs E6.

Landskapet i området er hovedsakelig et kuppert, delvis
skogkledt åslandskap og er typisk i forhold til regionen. De
mange store vatna er karakteristisk for området.

Området tilhører naturgeografisk region 43b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Området er rikt på vilt, også jaktbart vilt, og er et viktig
område for skogsfugl.

Varpavassdraget er påvirket av mange inngrep, men områdene i
NØ og SØ er mer uberørte. Bebyggelse og veger gjennom
området utgjør det største inngrepet.

Både ekstern- og intern tilgjengelighet er meget god i det E6
og flere andre veger krysser området.

Det foreligger planer om vern av rik elvekantvegetasjon ved
Kvannelva. Forøvrig er ingen verneplaner eller andre planer
som kan påvirke vassdragetkjent.

Skogkledte åser og vatn dekker store areal i nedbørfeltet.
Bjørkeskoger av alle varianter fins, men karakteristisk for
området er store arealer med sjeldent storvokst osp.

I tillegg fins frodige, velutvikla gråorbestand, bl.a. langs
Kvannelva, og tildels næringsrike vatn og tjern. Landskapet ved
utløpet av Varpa er et spesielt vakkert parklandskap med høg
furu på berglendt mark og mindre myrpartier langs elva som
bukter seg ned mot utløpet.

Vegetasjonen i store deler av området er relativt sterkt
kulturpåvirka.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

stor verdi
stor verdi
middels verdi
stor verdi
middels verdi
middels verdi

KONKLUSJON


XXX VARPELVAS NEDBØRFELT HAR STOR BOTANISK VERDI.
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167.ELVFRAKILVATNET,HAMARØY-OGTYSFJORDKOMMUNE

1.1 T AN V

Forsåvassdraget ligger i Nord-Salten, på grensen mellom
kommunene Hamarøy og Tysfjord. Kilvatnet ligger 3 km
øst for E6. Forsåelva munner ut ved Forså, på vestsida av
Tysfjorden.

1.2ATKOMST

Fra Sørkil som ligger like ved tettstedet Ulvsvåg, ved E6 i
Hamarøy, går en bomvei inn til Kilvatn. Forøvrig er det ca.
10 km fra E6 ved Botn inn til utløpet av Forsåelva ved
Tysfjord.

1. ND M F RH

Arealene i nedbørfeltet er privateide.

1.4B F KN N

Hamarøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2369,
mens Tysfjord på samme tidspunkt hadde en befolkningsmengde
på 2650.

Tysfjords befolkning bor for det meste på østsida av fjorden
(Kjøpsvik), men tettstedet Drag like sør for vassdraget har
også mange bosatte.

Hamarøys befolkning er jevnere fordelt, og Ulvsvåg -
Sørkilregionen er et av kommunens tettsteder med ca 350
mennesker.
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AN A

2.1 GEOLOGI


Berggrunnen i området består av grunnfjell; med sure
bergarter som granittiske gneiser og Tysfjordgranitt som
dominerende bergarter. Lofoteruptiver.

Tynt lag av løsmasser i området.

. T P RAF

Forsåvassdragets nedbørsområde er tilnærmet rektangulært i
formen. Største lengde er ca. 7 km, mens gjennomsnittlig
bredde er ca. 5 km. Nedbørfeltet dekker et areal på ca.
31 km2 hvorav ca. 8 km2 er vannareal.

Karakteristisk for området er det åpne landskapet med lave,
skogkledte åser som omgir Kilvatnet, det dominerende
landskapselementet i området. Det rolige landskapet i
nedbørfeltet står i kontrast til de mer alpine fjellene i
nord og vest, og mot den storslåtte naturen i Tysfjord-
området.

I sør heves terrenget noe, og Kjerrfjellet (405 moh) er det
høyeste punktet i nedbørfeltet. Åsene i sør er brattere,
stedsvis fins stup og skrenter med rasmark under. Herfra
strekker snaufjellet seg sørover mot Ulvsvågskardet.

Ved Langåsen, Kvannkjosen og Akkasokka fins nedlagte bruk med
innmakk ned mot Kilvatnet.

Vassdraget omfatter Kilvatnet (94 moh), Forsålitivatnet (83
moh) og Forsåelva. Kilvatnet dekker et areal på ca. 7 km2, og
er oppfliket og tilnærmet stjerneformet. Vatnet er for det
meste grunt og en rekke mindre øyer, enkelte skogkledte, er
spredt utover vatnet. Et par større øyer har planta gran.
Flere steder fins lange strekninger med kvit sandstrand.
Enkelte steder fins stein og grove blokker langs bredden.

Forsålitivatnet som ligger noe lavere, er mye mindre enn
Kilvatnet. Det er rundaktig i formen, er grunt og stedvis
fins sandstrand også her. Vatnet er omgitt av myr og skog.

Mellom Kilvatnet og Forsålitivatnet går Forsåelva i slynger
og i stryk gjennom et myrledt, stedvis furukledt landskap.

Nedenfor Forsålitivatnet går elva bredere og har stedvis en
rolig vannføring. På enkelte strekninger er elva smal og går
i stryk. Den siste strekningen ned mot sjøen går elva bred og
brusende. Elvas utløp er omgitt av svaberg ned mot Tysfjorden.
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2.3 KILMA


Kilvatn-området har kystklima. Vintrene er relativt milde
mens somrene er relativt kjølige. Arlig nedbørsmengde er ca.
1000 mm.

.4NATuRG GRAFISK TILH RI H T

Området ligger i naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Regionen er karakterisert av furuskog vesentlig i dalbunner
og som glissen bestokking i grunnlendte "bunn-granitt
områder" på utsatte steder. Forøvrig mye bjørkeskog.
Nedbørfeltet til Forsåvassdraget må sies å være
representativt for regionen.

INNRP NBRFTT

1 ITRN NNRP

Landbruk

Ved Forså, ikke langt fra elvas utløp, ligger det eneste
bruket som er i drift i nedbørfeltet. Etter at veien nylig
ble ført fram til Forså fra Kaldvika, har området igjen fått
fast bosetting. På nordsida av Forsåelva skjer omfattende
nydyrking.

Jorda på bruket på Kilneset drives i dag mest på hobby basis.

Tidligere beitet en god del sau i området. I dag beiter sau
fra 2-3 mindre gårder i nedbørfeltet.

Forøvrig fins nedlagte bruk på Langåsen, Akkasokka og i
Kvannkjosen. Tilsammen utgjør disse ca 60 mål innmark som
strekker seg ned mot Kilvatnet.

Foruten hogst av ved til eget bruk og noe for salg, skjer
det lite skogsdrift i liene rundt Kilvatn og Forsålitivatn.
Flere granplantefelt vitner om relativ stor planteaktivitet.

Reindrift

Kilvatn - Forsåområdet ligger i et viktig reinbeiteområde i
Hamarøy. Hele 6 driftsenheter med ca 1400 dyr bruker denne
delen av kommunen.

Omkring Kilvatnet er det furuskog med mye lav hvor reinen
beiter på vinteren. Vinterbeitene er den begrensende faktor
for omfanget av reindrift i distriktet.
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Bebyggelse


Foruten på bruket i Forså, og tidvis på bruket på Kilneset,
er det ingen fast bosetting i området. I tillegg er det er
flere mindre bruk som er fraflytta.

Det er relativt sett et stort antall hytter i nedbørfeltet.
De fleste hyttene, et 60-talls, ligger ved Kilvatnet.
Vanligste atkomstmåte fra enden av bilvegen er med motorbåt.
Også på noen av øyene i vatnet fins enkelte hytter. Det
ligger 5-6 hytter ved Forsålitivatnet og ned mot utløpet av
Forså fins ytterligere 4-5 hytter. Flere av hyttene, spesielt
ved Kilvatnet, brukes også vinterstid.

Veger

Deler av bilvegene til Forså og til Kilneset er innenfor
nedbørfeltet. Vegen inn til Kilneset er bomvei og ca 2 km
ligger innenfor nedbørfeltet. Foruten grunneierne passerer ca
400-500 biler bommen pr. år. Kun den siste kilometeren av
vegen til Forså kommer inn under nedbørfeltet. Fra Forså går
en traktorveg via Forsålitivatn til Langåsen. I følge
grunneier er planen å ruste opp denne vegen til skogsbil-
vegstandard.

På vinteren er det en del kjøring med snøscooter i området,
spesielt på den ubrøyta vegen til Kilvatnet.

raftlinjer

Ved utløpet av Forsåelva går ei kraftlinje og ei telefonlinje
såvidt innenfor nedbørfeltet.

Gjerder

Rundt eiendommene fins enkelte gjerder.

Vannkilde


Kilvatnet er vannkilde for befolkningen på Sørkil og for
hyttene rundt Kilvatn. Bruket og hyttene på Forså tar vann
fra Forsåelva.

Vassdraget hadde ingen synlige tegn på forurensning. Ved
utløpet av elva var mye søppel og jernskrot henlagt.

VA R T A AV PÅV RK N

Fritidsbebyggelsen og de to bilvegene utgjør det største
inngrepet i Kilvatn-området. Foruten hyttebebyggelse og
vegene er området, til tross for den relativt sett sentrale
beliggenheten, ganske uberørt av naturinngrep.
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4. PLANSTUASJN F R VASSDRAGET

4.1 K mmUNALEPLANER

I generalplanene for Hamarøy kommune (1984) og Tysfjord
kommune (1987) er arealer utenom utbyggingsområdene
(tettstedene) disponert som k -
Dette gjelder også for hele Forsåelvas nedbørfelt.

Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner for
noen deler av vassdraget.

4.2 VERNEPLANER

Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av nedbørfeltet.

4.3 ANDREPLANER/NSKER FOR OMRÅDET

Det foreligger planer for kraftutbygging i området.

Vannkraftprosjektet tar sikte på å utnytte vannfallet mellom
Kilvatnet/Forsålitivatnet og Forså. I følge planen er et
kraftverk med en beregnet kraftproduksjon på 5,8 GWh
planlagt ved Forså.

Kilvatn/Forsålitivatn er tenkt å være kraftmagasin og en
regulering på 1 m må påregnes. Fra Forsålitivatn må vatnet
ledes i rør til kraftstasjonen.

Kommunestyret i Hamarøy fattet følgende vedtak i forbindelse
med behandlingen av dette Samla plan prosjektet: "Forså -
Kilvatnet må ikke under noen omstendighet bygges ut".

Veaplaner

Ifølge Norsk vegplan for 1990-93 foreligger planer om en
omlegging av E6 i området Sørkil-Tortenås. E6 er her tenkt
lagt lenger øst, og vil i såfall komme i berøring med
Kilvatnets nedbørfelt. Ifølge planene vil E6 da gå inn til
Kilvatnet på nordsida av vatnet.

Alternative planer går ut på å legge E6 langs vestsida av
Tysfjorden på denne strekningen. En slik vegtrasE5vil komme i
berøring med Forsåelvas utløp.
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5.FLORAOGVEGETASJONI VASSDRAGET

5.1TIDLIGERE B TANI KE UNDERS KELSER I VASSDRAGET

Tidligere botaniske undersøkelser i nedbørfeltet til elv fra
Kilvatnet er ikke kjent.

5.2VEGETASJ NSREGI NER

Den mellomboreale vegetasjonsregion dekker det strøste
arealet i nedbørfeltet. I tillegg er den nordboreale 
vegetasjonsregion framtredende. Arealet over skoggrensa er så
lite at den lavalpine vegetasjonsregion knapt er representert
i nedbørfeltet.

5.3VEGETASJONS ESKRIVELSE

Skogkledte åser dekker store areal i nedbørfeltet. Skogen
domineres av blåbærbjørkeskog. Stedvis fins noe rikere
bjørkeskoger av lågurttypen og høgstaudetypen. Enkelte steder
er høgvokst osp, selje og rogn iblanda bjørkeskogen. I
Forsåområdet, like sør for elvas utløp, består bjørkeskogen
av usedvanlig høge og fine bjørk.

På tørre, skrinne partier vokser furu. På nordsida av
Kilvatnet fins enkelte områder med høgvokst, gammel furu.
Også på enkelte av øyene i Kilvatnet vokser furu. I
Forsåområdet fins fine furukoller med høgreist furu. I det
berglendte terrenget vokser furua helt ned til fjorden.

Gråor-heggeskog vokser enkelte steder langs elva og vatna.
Ved Kilneset fins fine gråor-bestand. Feltsjiktet i
gråorskogen er frodig og tett. Skogstorkenebb, mjødurt,
sløke,myrhatt, vedelrot, gullris og tågebær er vanlige arter.
Vest for Kilvatnet, i dalen ned mot Sørkilifins også partier
med gråor-heggeskog iblandet storvokst vier.

Store arealer i nedbørfeltet er dekket av myr. Dominerende
myrtype er fattige sigevannsmyrer med tradisjonell
vegetasjon. Her dominerer dvergbjørk og einer i busksjiktet
og i feltsjiktet er følgende arter vanlige: kvitlyng, molte,
røsslyng, blokkebær, krekling, skrubbær, bjønnskjegg og
torvull.

Forøvrig fins mindre arealer sigvannsmyr av noe rikere type.
Stedvis, bl.a. mellom Kilvatnet og Forsålitivatnet, fins noen
grunnvannsmyrer. Vanligvis vokser spredt furu på myrområdene.

øst for Kilvatnet, ved Hustoft, fins et gammelt
granplantefelt. Yngre granplantefelt fins ellers flere steder
i nedbørfeltet, blant annet på et par av øyene i Kilvatnet.

Det aller meste av nedbørfeltet ligger under skoggrensa som
går oppi ca 350 moh. Arealene over skoggrensa er små, har
tynt jordlag og er dekket av lyngarter.

Vannene i området er relativt næringsfattige til tross for at
de er grunne. Det vokser imidlertid en del vannvegetasjon i
viker og stedvis langs kanten både på Kilvatnet og
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Forsålitvatnet. Flaskestarr, myrsnelle og bukkeblad
dominerer.

Store deler av vegetasjonen i nedbørfeltet er kulturpåvirket.
Tidligere beitet både sau og storfe i området. I dag er det
kun 2 mindre bruk som benytter området til beiteområde for
sau.

Kulturbetinga vegetasjon dominerer også i Forsågrenda og på
de nedlagte brukene på nordsida av Kilvatnet. Ved Langåsen,
Kvannkjosen og Akkasokka fins grasbevokste innmarksarealer
helt ned til Kilvatnet. Kraftige sølvbunketuer og einerbakker
vitner om utstrakt beiting.

Vegetasjonen i området må sies å være typisk for området.
Spesielt verdifulle områder eller vegetasjonstyper er ikke
observert.

6. VASSDRAGETSB TANISKEVERDI

6.1VEGETASJONENS PR DUKTIVITET/FR DIGHET

Vegetasjonen i nedbørfeltet til elv fra Kilvatnet har middels
produktivitet og frodighet sett på bakgrunn av en regional
betraktning.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på kriteriet poduktivitet/frodighet.

6.2VEGETASJONENS DIVERSITET MANGFOLD

Vegetasjonen i nedbørfeltet til elv fra Kilvatnet består
hovedsakelig av subalpin bjørkeskog, furusk på og skrinn jord
og relativt store arealer med hovedsakelig fattige myrer.
Innslaget av gråorskog, fine furuskogsbestand og tildels
næringrike småvatn gjør mangfoldet noe større. Mangfoldet av
vegetasjonstyper vurderes til å være som i regionen forøvrig.
Artsmangfoldet er ikke undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd 1 verdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3VEGETASJONSTYPENES SJELDENHET

Subalpin bjørkeskog, spredt furuskog og næringsfattige
myrtyper er svært trivielle vegetasjonstyper. De øvrige
vegetasjonstypene i vassdraget er heller ikke direkte sjeldne
i regionen. Eventuelt sjeldne arter er ikke observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av liten verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.
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6.4 GRADEN AV REGIONAL REPRESENTATIVITET

De vegetasjonstypene som er representert i nedbørfetlet er
relativt vanlige i regionen.

Vegetasjonen i nedbørfeltet kan derfor sies å være
representativ for regionen.

Vassdraget kan derfor være aktuelt som typevassdrag.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5 OMRÅDETS GRA A UBER RTHET

Foruten et par bilveger i utkanten av vassdraget og en
utstrakt fritidsbebyggelse ved Kilvatnet, er det ikke
foretatt mange tekniske inngrep i vassdraget.
Kulturpåvirkningen er derimot relativt stor i området.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6 BRUKSMULIGHET(UNDERVISNING/FORSKNING)

Området ligger ganske nær tettstedet Ulsvåg og E6. Både
ekstern- og intern tilgjengelighet er god.

Områdets verdi for undersvisning utover helt lokal bruk og
for forskning, antas å være relativt liten. For undervisning
på grunnskolenivå har vassdraget en viss betydning. Siden
områdets botaniske verdi ikke er så stor vil andre områder
være bedre egnet for forskning.

Vassdraget vurderes dermed til å ha middel verdi med hensyn
på verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.



94

7. SAMMENDRAGG K NKLSJN

Kilvatnets nedbørfelt er ca 31 km2. Det bor folk på bruket
ved Forså. Forøvrig bor ingen mennesker i nedbørfeltet.

Landskapet i området er relativt typisk sett i forhold til
regionen. Muligens er terrenget mindre variert. Kilvatnet har
en meget dominerende plass i landskapet. Vatnet er særpreget
og har referanseverdi på grunn av dets størrelse og fordi det
er urørt.

Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Fritidsbebyggelsen og to bilveger som berører deler av
området, utgjør det største inngrepet i Kilvatn-området.
Foruten disse inngrepene er området relativt uberørt til
tross for den sentrale beliggenheten.

Både ekstern- og intern tilgjengelighet er god.

Det foreligger ingen verneplaner for området. Planer om
kraftutbygging i området fins imidlertid. I tillegg vil en
omlegging av E6 berøre vassdraget sterkt, uansett vegras.

Skogkledte, lave åser dekker et stort areal i nedbørfeltet.
Blåbærbjørkeskog dominerer, men stedvis fins rikere
bjørkeskogstyper av lågurt- og høystaude-typen.

På fuktige steder, langs vatn og bekker fins velutvikla
gråorbestand.

Ved Kilvatnet fins fine furubestand, tildels av gammel,
storvokst furu.

Store arealer er dekket av myr av ulikt næringsinnhold.

Vegetasjonen er relativt sterkt kulturpåvirket.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

middels verdi
middels verdi
liten verdi
middels verdi
middels verdi
middels verdi

KONKLUSJON

XX NEDBØRFELTET TIL ELV FRA KILVATNET HAR MIDDELS BOTANISK
VERDI.
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168.ELVFRABRENNVIKVATNET,HAMARØYKOMMUNE

1.BELIGGENHETG OMLAND

1.1 STEDSANGIELSE

Brennvikvatnet ligger nord i Hamarøy kommune, ikke langt fra
Tranøy. Vassdraget munner ut i Vestfjorden ved Brennvika.

1.2 ATKOMST

Fra kommunesenteret i Hamarøy, Oppeid, er det langs
fylkesvegen til Tranøy ca 6 km til Brennvikvatnet.

1.3EIEND MSF RHOLD

Arealene i nedbørfeltet er privateide.

1.4BEF LKN NG

Hamarøy kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 2369.
Innenfor nedbørfeltet bor et 10- talls mennesker, mens det i
Tranøyområdet i nord bor ca 250 og på Oppeid i sør ca 800
mennesker.
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2. NATURRUNNLAGG LANDSKAP

2,1 GEOLOGI


nn ol i

Berggrunnen i området består av grunnfjell; med granittiske
gneiser og granodioritt som dominerende bergarter.

Kv r r 1 i

Små mengder løsmasser fins i området.

2.2T P GRAFI

Brennvikvatnets nedbørfelt er tilnærmet eggformet. Største
lengde er ca 5 km mens gjennomsnittlig bredde er ca 2 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca 10 km2 hvorav ca 3 km2 er
vannareal.

Brennvikvatnet som har en sentral plass i landskapet, er
omgitt av lave, skogkledte åser. Det rolige landskapet i
nedbørfeltet står i kontrast til de alpine Hamarøyfjellene i
vest.

Høyeste punkt i nedbørfeltet er Vassbotnåsen som strekker
seg opp i 250 moh. Mot nord og ut mot havet går åslandskapet
over i et småkollete landskap iblandet myrarealer.

Vassdraget domineres av Brennvikvatnet (13 moh). Vatnet er
avlangt, har en rekke innbuktninger og enkelte mindre holmer
på nordsida. Vatnet er stedvis grunt. Fra Brennvikvatnet går
elva under fylkesvegen og fortsetter i stryk over svaberg og
gjennom et myrlendt og kuppert landskap ned til
Blomstervatnet (5 moh). Derfra flyter elva bred og rolig
gjennom et frodig kratt- og myrlandskap ned til Røssnesvatnet
(3 moh). Fra Røssnesvatnet er det bare 200 meter til elvas
utløp i Brennvika. Siste strekningen går elva over svaberg
ned til sjøen.

Vest for Brennvikvatnet ligger Tverråsskogvtnet (13 moh) som
munner ut i Brennvikvatnet. I tillegg ligger et større
myrtjern, Lomtjønna, på myrene vest for Brennvikvatnet.

2.3 KLIMA

Brennvikområdet har kystklima. Vintrene er relativt milde
mens somrene er relativt kjølige. På grunn av god skjerming
har Brennvikvatnet et godt lokalklima. Arlig nedbørsmengde er
ca 1000 mm,



98

2.4NATURGE GRAFISK TILH RIGHET

Området ligger i naturgeografisk region 42b; Nordlands
kystalpine region, underavdeling kysten Gildeskål -
Ofotfjorden.

Regionen er karakterisert av fjell, hovedsakelig under 1000
moh og større innslag av bjørkeskog.

Nedbørfeltet til Brennvikelva må sies å være representativt
for regionen, men innslaget av furu tilsier at området også
bærer preg av å grense til region 43b; Nordlands kystalpine
maritime bjørk og furuskogregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området. Her er nettopp furuskogen, ved siden av
bjørkeskogen, karakteristiske innslag.

3. INNGREPI NEDBRF LTET

3.1EKSISTERENDEINNGREP

Landbruk


Det er 3 bruk i drift i Vassbotn, på nordsida av
Brennvikvatnet. I samme området ligger et par mindre bruk som
er nedlagt. Ved Vassbotn går dyrka marka helt ned til vatnet.

Området ble tidligere mye beitet av sau. I dag beiter en del
sau i utmarka, men i mye mindre grad enn tidligere.

Like nord for vegkrysset mellom fylkesvegen og den kommunale
vegen inn til Vassbotn ligger et større nydyrkingsfelt.

I liene på både nord- og sørsida av Brennvikvatnet foregår en
del skogdrift. Det samme skjer i de østlige delene av
nedbørfeltet.

Reindrift

Områdene ytterst i nedbørfeltet nyttes som vinterbeiteområde
for rein.

Bebyggelse


Foruten bebyggelsen på de eksisterende og de nedlagte
gårdsbrukene i Vassbotn fins et par faste bosettinger på
vestsida av fylkesvegen.

Av fritidsbebyggelse fins 10-12 hytter. De fleste ligger ved
Brennvikvatnet. Også ved elvas utløp i Brennvika ligger noen
hus, nå brukt som fritidsbolig.

Ved Brennvikvatnet og ved Røssnesvatnet ligger et par naust.

Veger

Fylkesvegen til Tranøy krysser de vestlige delene av
vassdraget. I tillegg går en kommunal veg 2,5 km inn til
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Vassbotn.

Sør for Tømmeråsen tangerer en tømmerveg nedbørfeltet, og i
den østlige enden av området krysser vegen nedbørfeltet. Ved
Vassbotn går tømmervegen over i bilvegen. Ved elvas utløp i
Brennvika krysser en kommunal veg elva og en kjerreveg med
gamle forstøtningsmurer går langs elva.

Grustak


Vest for fylkesvegen til Tranøy og langs vegen inn til
Vassbotn ligger 2-3 mindre grustak.

Kraftlinjer

Ved vestenden av Brennvikvatnet krysser ei kraftlinje
nedbørfeltet. Her går dessuten linja ett sted tvers over
vatnet via en holme. Også ved elvas utløp går ei kraftlinje
og ei telefonlinje. I tillegg følger ei telefonlinje vegen
inn til Vassbotn og ei linje går nordover langs Blomstervatn.
Innerst i Vassbotn er det gatebelysning.

Gjerder

Rundt eiendommene fins enkelte gjerder. I tillegg fins
enkelte sauegjerder spredt i utmarka. Ved Blomstervatan
ligger en del piggtråd etter gammel gjerding.

Forurensnin sø 1

Vassdraget har tegn på for stor næringstilførsel. De mindre
vatna, Blomstervatnet og Røssnesvatnet vest for fylkesvegen,
var svært eutrofe. I tillegg var svabergene ved elvas utløp
fra Brennvikvatnet og ved elvas utløp i sjøen, svært sleipe
og grønnalgebevokst.

Ved bebyggelsen var en del skrot og søppel henlagt. Ved
elveosen lå en del rester fra krigen; jernskrot og et
bilvrak.

3.2VA SDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

Brennvikvassdraget må sies å være et vassdrag hvor mange
ulike inngrep er foretatt. Størst inngrep representerer bil-
og traktorvegene i området, samt landbruksvirksomheten. I
tillegg fins relativt mange hytter. Det området som er minst
berørt er liene på nordsida av Brennvikvatnet.
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P ANSITUASJNENF R VASSDRAGET

4.1KOMMUNALEPLANER

Arealdis onerin en

I generalplanen for Hamarøy kommune (1985-1996) er arealer
utenom utbyggingsområdene (tettstedene) disponert som
landbruks- og naturområder (LN-områder). Dette gjelder også
for store deler av Brennvikvassdraget. Det er ikke
utarbeidet soneplan eller reguleringsplan for noen deler av
vassdraget.

4.2VERNEPLANER

Det foreligger ingen verneplaner for områder i eller i
nærheten av nedbørfeltet.

4.3ANDRE PLANER/ NSKER FOR OMRÅDET

Ingen andre planer for området er kjent.

FLORA G VEGETASJN I VASSDRAGET

5.1 TIDLIGERE B TANISKE UNDERS KELSER I VASSDRAGET

Tidligere botaniske undersøkelser i Brennvikvassdragets
nedbørfelt er ikke kjent.

5..2VEGETASJONSREGIONER

Den mellomb real - og den nordborealevegetasjonsregion
dekker arealet i vassdraget. Hele området ligger under
skoggrensa slik at den alpine sone ikke er representert i
Brennvikvassdraget.

5.3VEGETASJ NSBESKRIVELSE

Brennvikvatnet er omgitt av skogkledte åser på alle kanter.

Bjørkeskogstyper som lågurt-, høgstaude- og blåbærbjørkeskog
er vanligste skogtyper i området.

Felles for bjørkeskogene er at tresjiktet domineres av bjørk
iblanda selje, rogn og osp.

Blåbærbjørkeskogenes feltsjikt er artsfattig og triviell og
består av lyng- og grasarter.

Småbregne- og lågurtbjørkeskoger med et sjeldent rikt og
variert feltsjikt er vanlig. Her fins fugletelg, hengeving,
firkantperikum, enghumleblom, tågebær, firblad, hengeaks,
gaukesyre, linnea og en rekke andre arter.
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I lia på nordsida av Brennvikvatnet og ovenfor den dyrka
marka, fins stedvis mye storvokst osp iblanda selje og rogn.
Enkelte steder er skogen så frodig at den nesten er
ugjennomtrengelig. Høge einer er vanlig i ospeskogene og
feltsjiktet er høgstaudepreget. Artsinventaret er tilsvarende
de mer typiske høgstaude-bjørkeskogene.

På nordsida av Brennvikvatnet fins et større fuktområde med
velutviklet gråor-heggeskog. Tresjiktet består av gråor,
hegg, osp, bjørk og selje, iblandet noe furu. Her fins typisk
gråorskogsarter som bringebær, skogstorkenebb, skogburkne,
firblad, gullris, vendelrot, skogstjerneblom og mjødurt.

Langs tilførselsbekken i øst vokser et tett vierkratt,
hovedsakelig med sølvvier.

På tørre partier fins store arealer med storvokst furuskog. I
busksjiktet fins usedvanlig storvokst og kraftig einer. Einer
opp i 2-4 meters høyde er ikke uvanlig. Enkelte steder har
skogen urskogspreg med grove fallfuru. Stedvis vokser lav i
bunnsjiktet, andre steder er lyng og urter vanligst.

Feltsjiktet i furuskogen er svært artsfattig. Ei tilnærmet
fullstendig artsliste for feltsjiktet i denne skogtypen ser
slik ut: tyttebær, krekling, blåbær, skrubbær, blokkbær,
røsslyng, fugletelg, hårfrytle, smyle, linnea, småmarimjelle
og olavsstake. En del stubber vitner om gammel hogst i
området.

På svabergene ned mot vatnet fins lav-furuskog med kortvokste
furu i tresjiktet og reinlav som dominerende art i
bunnsjiktet. I området mellom Brennvikvatnet og Hamlot fins
sammenhengende blandingsskog med storvokst furu og noe bjørk
på myrlendt mark.

På begge sider av Brennvikvatnet og på holmer i
Brennvikvatnet er blandingsskog av bjørk og furu vanlig.

Ved elvas utløp i fjorden fins berglendte og
vegetasjonsfattige områder. Bjørk og furu vokser spredt, noe
einer fins og i feltsjiktet dominerer trivielle lyngarter.
Stein og berg er dekket av tykke gråmosetepper.

Nordvest for Brennvikvatnet fins et småkollete og berglendt
myr- og heilandskap med spredt furu på tørr mark og spredt
bjørk på myrene.

Myra er alt overveiende minerotrof myr av fattig til
intermediær type. På de flateste områdene er mindre partier
ombrotrofe tuemyrer observert.

De mindre vatna nordvest for Brennvikvatnet er alle relativt
sterkt eutrofe. Spesielt har Blomstervatnet mye vegetasjon
langs bredden; elvesnelle, flaskestarr, duskull og myrhatt.

Andre tegn på stor tilførsel av næringsstoffer i vassdraget
er sleipe svaberg og steiner der elva renner og kraftig
grønnalgevekst, bl.a. ved elvas utløp i fjorden.

På sør- og østsida fins enkelte granplantefelt.

Ved Vassbotn fins store innmarksarealer. De fleste steder
fins en krans av trær mellom vatnet og innmarka.
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6. VASSDRAGETSB TANISKEVERDI

6.1VEGETASJONENS PR DUKTIVITET/FR DIGHET

Vegetasjonen i nedbørfeltet til elv fra Brennvikvatnet er
jevnt over mer produktiv og frodig enn det som er vanlig i
regionen.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på kriteriet produktivitet/frodighet.

6.2VE ETASJONENS DIVERSITET MANGFOLD

Vegetasjonen i nedbørfeltet til elv fra Brennvikvatnet består
av et stort antall vegetasjonstyper. I tillegg til mer
trivielle vegetasjonstyper fins også velutvikla bestand av
rikere vegetasjonstyper som ikke er så vanlig i regionen.

Artsmangfoldet er ikke undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6. VEGETSJ N TYPENES SJELDENHET

Mangfoldet av vegetasjonstyper i Brennvikvassdragets
nedbørfelt er relativt stort.

Allikevel er ikke disse vegetasjonstypene direkte sjeldne for
regionen. Heller ikke spesielt sjeldne arter er observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av midd 1 verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.

6.4GRADEN AV REGI NAL REPRESENTATIVITET

De vegetasjonstypene som er representert i
Brennvikvassdragets nedbørfelt er relativt vanlige i området.

Vegetasjonen i nedbørfeltet kan derfor sies å være
representativ for regionen.

Vassdraget kan derfor være aktuelt som typevassdrag. Det er
allikevel andre vassdrag i regionen som er bedre egnet for
dette.

Vassdraget vurderes til å være av middels ve di med hensyn på
verdikriteriet regional representativitet.
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6.5OMRÅDETS GRAD AV UBER RTHET

Brennvikvassdragets nedbørfelt er påvirket av ulike inngrep
som bebyggelse, veger og kraftliner. I tillegg er
Vassbotnområdet et jordbruksområde. Store deler av
nedbørfeltet er kulturpåvirket.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6 BRUKSMULIGHET UNDERVISNING/FORKNING)

Brennvikvassdraget ligger nær Tranøyområdet og
kommunesenteret Oppeid i Hamarøy. Avstanden til større sentra
og byer er større.

Både ekstern- og intern tilgjengelighet til nedbørfeltet er
god. Området blir allerede i dag noe brukt i naturfag-
undervisningen ved Hamarøy videregående skole. Annen bruk
er ikke kjent.

Området er derfor av lokal verdi for undervisning.
Vassdragets botaniske kvaliteter skulle tilsi større bruk.

Vassdraget vurderes dermed til å ha middels verdi men hensyn
på verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGG K NKLSJ N

Brennvikvassdragets nedbørfelt er et relativt lite vassdrag
(ca. 10 km2).

Det bor et 10-talls mennesker i selve nedbørsområdet, men ca
1000 mennesker bor innenfor en radius på 10 km fra
vassdragets midtpunkt.

Landskapet i området er dominert av Brennvikvatnet som er
omgitt av lave åser og et småkuppert, åpent terreng.
Landskapsformene står i stor kontrast til det mer alpine
landskapet rundt.

Området tilhører naturgeografisk region 43 b; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Sørfold -
Ballangen området.

Det er foretatt en god del inngrep i vassdragets nedbørfelt.
Bil- og traktorveger, landbruksvirksomhet samt fast
bebyggelse og noe fritidsbebyggelse står for hovedtyngden av
inngrepene.

Deler av vassdraget er et gammelt kulturlandskap og det meste
av området er gammel beitemark.

Den eksterne tilgjengeligheten er relativt god. Området
ligger ca 20 km vest for E6 ved Ulvsvåg. Det går bilveg tvers
igjennom området. Den interne tilgjengeligheten er også god.

Det foreligger ingen verneplaner for området. Heller ingen
andre planer som vil påvirke nedbørfeltet, er kjent.

Lave, skogkledte åser dekker et stort areal i nedbørfeltet.
Bjørkeskog av blåbær-, lågurt- og høgstaudetypen er
representert. På nordsida av Brennvikvatnet er åssida dekket
av storvokst osp iblanda selje og rogn.

På tørre partier fins store arealer med storvokst furu, tildels
urskog med grove fall-furu.

På fuktige områder fins velutvikla gråorbestand.
Flere, tildels eutrofe tjern, fins.

Vegetasjonen er relativt sterkt kulturpåvirket. Bl.a. fins
frodige eienerbakker med einer med en høyde på 3-4 m.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

stor verdi
stor verdi
middels verdi
middels verdi
middels verdi
middels verdi

KONKLUSJON


XXX NEDBØRFELTET TIL ELV FRA BRENNVIKVATNET HAR STOR
BOTANISK VERDI.
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169.ELVFRASTORVATNET,BALLANGENKOMMUNE

1.BELIGENHETOGOMAND

1.1 STEDSANGIVLSE

Storvatnet ligger i Ballangen kommune i Ofoten. Vassdraget
ligger ca 30 km sørvest for Narvik og grenser til Narvik
kommune.

Vassdraget munner ut i Ofotfjorden, den innerste delen av
Vestfjorden.

Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST

E6 krysser elva fra Storvatnet like ved utløpet. Derfra går en
veg 12 km langs Storvatnet inn til Rånvassbotn.

1.3EIENDOMSFRH LD

Arealene i de lavereliggende delene av nedbørfeltet
er privateide. Arealet over skoggrensa er statsgrunn.

1.4BEF LKNING

Ballangen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på 3186.
Det bor ca 30 fastboende i nedbørfeltet til Storvatnet, de
fleste ved elvas utløp ved Råna.
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2, NAT GRUNNLAGG LANDSKAP

2.1GEOLOGI


B r r nns olo i

I den nordligste halvdelen av nedbørfeltet består berggrunnen
hovedsakelig av prekambriske dypbergarter som gabbro og
amfibolitt. Resten av området har omdanna sedimentære og
vulkanske bergarter som glimmerskifer og glimmergneis,
hovedsakelig fra den kambrosilurske tidsepoken.

I fjellene på vestsida av Storvatn er det forekomster av
nikkelsulfid.

Kvar r ooi

Løsmasser er spredt over hele området, bl.a. fins mye rasmark
under de høge fjellene som omgir Storvatnet. Løsmassene i
området er relativt næringsrike og gir et godt jordsmonn.

2.2T P GRAFI

Storvatnets nedbørsområde er omtrent trekantet i formen.
Største lengde er ca 15 km og største bredde er ca 8 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca 95 km2, hvorav ca 13 km2 er
vannareal.

Landskapet i området er kontrastrikt. Sentralt ligger
Storvatnet (15 moh) som dekker et areal på ca 11 km2. Vatnet er
omgitt av topper på over 1000 m på alle kanter. Storvatnet er
orientert i nord-sørlig retning og har en trang åpning mot
nord.

Fra vassdragets utløp ved Råna hever terrenget seg på begge
sider gradvis opp til over 1000 m. I vest ligger Sibmulvarri
(1341 moh), i øst ligger Rånkneipen (1058 moh), Boazuvarri
(1151 moh), Klubbviktinden (1335 moh) og Tverrfjellet (1371
moh). I sør ligger den 30-40 km2 store Frostisen. Bare den
nordligste delen av breen ligger i Storvatnets nedbørsområde.
I vassdragets sørgrense stikker tinder på 1600-1700 m opp.
Høyeste fjellet i vassdraget er på 1674 moh, mens isnivået går
opp i 1724 moh helt i sør. Dette er forøvrig det høgste punktet
på Frostisen.

Det eneste sidevassdraget til Storvatnet er Eiterelva.
Eiterelva er bred og går i fosser og stryk nedover
Eiterelvdalen. Eiterelvdalen går mellom Tverrfjellet og
Klubbviktinden og munner ut i Storvatnet ved Elvesæter.

Storvatnet ligger nokså inneklemt mellom bratte fjellsider. Et
utall store og små bekker går nedover de bratte fjellsidene. De
fleste går i fosser og i "brudeslør".

Strandflatarundt Storvatneter stort sett smal. I Rånvassbotn
er strandflatanoe bredere. Der ligger 2-3 nedlagte småbruk.
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Storvatnet er et dominerende innslag i landskapet. Mot nord
deler et smalt eide Storvatnet fra Kringlevatn som dekker et
mye mindre areal (> 1km2). Mellom vatna har elva et mindre
fall. Fra Kringlevatn går elva bred og rolig i mange kroker og
buktninger. Elva er omgitt av bergknauser med svaberg og et
parkliknende landskap, bestående av grassletter og furuskog
iblandet bjørk. De siste hundre metrene ned mot Saltvatnet går
elva i stryk. Fra Saltvatnet som forøvrig er brakkvatn, er det
kun noen få meter til utløpet i Ofotfjorden.

2.3 KLIMA

Storvatnområdet har kystklima med relativt milde vintre og
kjølige somre. På grunn av store topografiske forskjeller og en
god avskjerming fra Ofotfjorden kan lokalklimaet langs Storvatn
avvike ganske sterkt fra klimaet ved fjorden. På grunn av den
lune beliggenheten kan temperaturene på sommeren ligge
atskillig høyere enn eksempelvis i Narvik, 30 km lengre øst.

Årlig nedbørsmengde i denne delen av Ofoten er i underkant av
1000 mm.

2.4NATURGEOGRAFISK TILH RIGHET

Det meste av vassdragets areal ligger i naturgeografisk region
43 c, Nordlands maritime bjørk - og furuskogsregion,
underavdeling Ballangen-Bjerkvikområdet. Denne regionen er
karakterisert av bjørkeskog, hovedsakelig på kambro-siluriske
bergarter.

I tillegg ligger de sørligste delene av vassdraget, Frostisen-
området i naturgeografisk region 36 b, Nordlands, Troms og
Lapplands høgfjellsregion. Denne regionen er karakterisert av
høgfjell med kraftig relieff, markerte topper og breer. Den
kambrosilurske berggrunnen gir ofte en rik flora.

Nedbørfeltet til Storvatnet må sies å være representativt for
de repektive regionene.

3. INNGREPI NEDBRF LTET

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET

Landbruk


Det ligger ca 5-8 mindre bruk i området. De fleste ligger i
Rånvassbotn og på østsida av Storvatnet, ved Eiterelvas utløp.
Ingen av småbrukene er i dag i drift, men husene brukes som
fritidsboliger.

Området ble tidligere beitet både av storfe og av småfe, men i
dag beiter kun et fåtall sauer i området.

Hogst av ved skjer i bjørkeliene på østsida av Storvatnet,
innerst ved Rånvassbotn og på vestsida av vatnet der det er
mulig å komme til. Vest for Kringlevatn fins partier med
snauhogst.
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Reindrift

De sørlige delene av vassdraget tilhører Frostisen og Skjomen
reinbeitedistrikt. Dette er et helårsdistrikt og fungerer både
som sommer- og vinterbeite. På vinteren beiter dyra mellom
Storvatn og Skjomen. I dag driver bare én familie med rein i
området. Flokken teller ca 600 dyr, mens den beregnete
beitekapasiteten er på ca 1200 dyr.

Bebyggelse


Langs den 12 km lange vegen fra Råna til Rånvassbotn ligger
flere mindre småbruk og enkelte faste bosettinger. De fleste
fastboende bor ved vassdragets utløp ved Råna. I tillegg er det
et stort antall hytter i området. De fleste ligger mellom Råna
og Eiterelvas utløp, men også videre langs vegen ligger et 20-
talls hytter. Ved Rånvassbotn fins foruten noen småbruk også et
10-talls hytter. På vestsida av Storvatnet ligger et par bruk
og vest for Kringlevatn ligger enkelte hytter.

Veger

E6 krysser vassdraget ved utløpet. I tillegg går en 12 km lang
veg inn til Rånvassbotn. Fra denne vegen går en kort vegstump
et stykke opp i Eiterelvdalen og en tilsvarende veglengde går
over sundet til Lasseheimen.

Grustak


Ved Eiterelvas utløp er et gammelt grustak observert.

Kraftlinjer

En kraftlinje krysser nedre deler av vassdraget, like ved
utløpet. I tillegg går ei strømlinje inn til bebyggelsen der
Eiterelva kommer ned. Videre går ei telefonlinje den samme
strekningen.

Forurensnin sø el

Storvatnet synes å ha tilfredsstillende vannkvalitet. De nedre
deler av elva synes å være noe mer næringspåvirket. Langs vegen
er stedvis en del søppel, jernskrap o.1., henlagt.

3.2 VASSDRAGETS GRAD AV PÅVIRKNING

I området langs Storvatnet er vassdraget påvirket av
bebyggelse, veger og kraftlinjer. Dette utgjør knapt 25 % av
vassdragets totale areal. Det øvrige arealet er så godt som
uberørt.
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PLANSITUASJNENFO VASSDRAGET

4.1KOMMUNALE PLANER

Arealdis on rin en

I generalplanen for Ballangen kommune er arealene utenfor
tettstedene disponert som landbruks- og naturområder. Ifølge
planen bør disse arealene bevares for dette formålet for all
framtid.

Unntatt er de nedre deler av østsida til Storvatn. I
generalplanen er det sagt at dette er arealer som kan vurderes
for en eventuell senere omdisponering.

Videre er det i generalplanen framhevet betydningen av å
opprettholde "grønne korridorer" i Storvatnområdet som sikrer
ferdselen mellom vegen og fjellet og mellom vassdraget og
sjøen.

Det er ikke utarbeidet soneplaner eller reguleringsplaner for
noen del av vassdraget.

4.2VERNEPLANER I MRÅDET

Ingen verneplaner i eller i nærheten av vassdraget er kjent.

4.3ANDRE PLANER/ NSKER F R MRÅDET

Ingen andre planer/ønsker for området er kjent.

FLORAOGVEGETASJONI VASSDRAGET

5.1TIDLIGERE BOTANISKE UNDERS KELSER VASSDRAGET

Tidligere botaniske undersøkesler i nedbørfeltet til elv fra
Storvatnet er ikke kjent.

5.2VEGETASJ NSREGI NER

Den mellomboreale- og den nordboreale vegetasjonsregion dekker
arealet i de lavereliggende områdene i vassdraget. Arealet over
skoggrensa er fordelt på den lavalpine- og den mellomal ine
vegetasjonsregion.

5.3VEGETASJONSBESKRIVELSE

Skogkledte fjellsider dekker det meste av arealet i
nedbørfeltet opp til skoggrensa.

Skoggrensa går opp i over 600 moh. på østsida og opp i 500 moh.
på vestsida av Storvatnet, hvilket er en høyere skoggrense enn
det som er vanlig i regionen.
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Det er ulike former for bjørkeskog som dekker det meste av
skogarealet. Det fins mye blåbærbjørkeskog i området, spesielt
på vestsida av Storvatnet.

I blåbærbjørkeskogens feltsjikt fins trivielle arter som ulike
lyng- og grasarter.

På østsida fins store arealer rike lågurt- og
høgstaudebjørkeskoger. Disse lokalitetene tilsvarer
edellauvskogsliene i Sør-Norge. I tresjiktet fins, foruten
bjørk, osp, selje og rogn.

I lågurt- og småbregnebjørkeskogen som dekker store areal, fins
i feltsjiktet småbregner som fugletelg og hengeving samt en
rekke urter og gras, bl.a. tågebær, flekkemure, skogstjerne,
harerug, svarttopp, fjellfiol, markjordbær, gulaks og
hårfrytle. I de østlige skogliene fins sjeldent store og
frodige høgstaudebjørkeskoger. I feltsjiktet er følgende arter
registrert: Skogstorkenebb, skogstjerneblom, kvitbladtistel,
mjødurt, skogminneblom, nesle, sløke, ballblom, sauetelg,
gullris, vendelrot og engsnelle.

Ved Telgelandet, under stupbratte fjellsider, fins et område
med en homogen bestand storvokst osp. En rekke gamle og døde
trær gir et urskogspreg i området.

Flere steder langs vatnet og langs de mange tilførselselvene og
-bekkene vokser kraftige gråor-heggeskogbestand. I tresjiktet
fins gråor, hegg, bjørk, rogn og selje. Stedvis fins et frodig
busksjikt av ulike vier-arter. Villrips er dessuten registrert.
Feltsjiktet er frodig og består bl.a. av høge urter, gras og
bregner som mjødurt, bringebær, kvitbladtistel, skogstjerne-
blom, strutseving, sløke, korallrot, engsmelle, skogstorkenebb,
myrhatt og rørkvein. Flere steder er strutseving og
skogrørkvein enerådende.

På tørre, skrinne steder på begge sider av vatnet vokser furu.
I nedre deler av vassdrageat, på berglendt mark og mellom
svabergene langs elva, fins fine furubestand. Ved Vassneset
fins et vakkert parkliknende landskap med høgreist furu, noe
bjørk og fine grassletter.

Det fins svært lite myr i området.

Ser en på hele arealet er det den treløse vegetasjonen, den
alpine vegetasjonen, som dekker det største arealet.

Flere skred har gått på østsida av Storvatnet. Ved Stemsnes og
andre steder fins partier med blokk- og urmark. Rasert
vegetasjon med felte trær fins flere steder. Vegetasjonen har
derfor stedvis et urskogspreg med felte trær og frodig
vegetasjon.

Granplantefelt fins det flere av, bl.a. ved Trombakkhøla i
vest.

Storvatnet er relativt næringsfattig, men en del vannvegetasjon
fins langs bredden på sørsida av vatnet. Det er mest elvesnelle
og noe flaskestarr som er observert.
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Vegetasjonen i de bratte bjørkeskogsliene langs Storvatnet er
kulturpåvirket. Tidligere var flere av småbrukene på østsida av
vatnet i drift og sauhold var vanlig. I dag beiter bare et
fåtall dyr i området.

Innmark dekker ubetydelige arealer i nedbørfeltet. Det meste av
innmarka ligger i de nedre, vegnære områder, f.eks. i
Rånvassbotn og i området hvor Eiterdalen munner ut. Store
arealer med kraftige sølvbunketuer vitner om utstrakt beiting i
tidligere tider.

6. VASSDRAGETSB TANISKEVERDI

6.1 VEGETASJONENS PRODUKTIVITET/FR DIGHET

Vegetasjonen i nedbørfeltet til elv fra Storvatnet er i
gjennomsnitt mer produktiv og frodig enn det som er vanlig i
regionen. Mindre arealer med svært produktiv vegetasjon fins
også.

Nokså store arealer i nedbørfeltet ligger imidlertid i den
alpine sone hvor produksjonen er lav.

Vassdraget vurderes dermed å være av stor verdi med hensyn på
kriteriet produktivitet/frodighet.

6.2 VEGETASJ NENS DIVERSITET (MANGF LD)

Vegetasjonen i de lavereliggende områdene i nedbørfeltet til
elv fra Storvatnet består hovedsakelig av ulike typer
bjørkeskog, furuskog, og noe gråorskog og innmark. Mangfoldet
av vegetasjonstyper vurderes til å være som i regionen
forøvrig. Artsmangfoldet er ikke undersøkt.

Vassdraget vurderes dermed å være av mid els v rdi med hensyn
på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3 VEGETASJONSTYPENES SJELDENHET

Vegetasjonen rundt Storvatnet består hovedsakelig av
vegetasjonstyper som er vanlige i regionen. I tillegg fins
relativt store og velutvikla bestand av vegetasjonstyper som er
vanlige, men ikke i så store bestand.

Eventuelt sjeldne arter er ikke observert i løpet av den korte
befaringa.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.
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6.4GRADEN AV R GIONAL REPRESENTATIVITET

De vegetasjonstypene som er representert i nedbørfeltet til elv
fra Storvatn er relativt vanlige i området.

I tillegg er de fleste vegetasjonstypene som fins i regionen
representert i nedbørfeltet med unntak av myr. Det er svært
lite myr ved Storvatn.

Vegetasjonen i nedbørfeltet kan allikevel, til en viss grad,
sies å være representativ for regionen.

vassdraget kan være aktuelt som typevassdrag, men det er
allikevel andre vassdrag i regionen som er bedre egnet for
dette.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middel verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5OMRÅDETS GRAD AV UBERØRTHET

I området langs Storvatnet er vassdraget påvirket av bebyggelse,
veger og kraftlinjer. Dette utgjør knapt 25% av vassdragets
totale areal. Det øvrige arealet er så godt som uberørt.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middel v rdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6 RUKSMULIGHT UNDERVISNING/FR KN NG

Nedbørfeltet til elv fra Storvatn ligger ikke så langt fra
nærmeste tettsted (Ballangen) eller by (Narvik).

Både ekstern- og intern tilgjengelighet til nedbørfeltet er
god.

Det er ikke framkommet opplysninger om at området blir brukt
til undervisningsformål i dag.

Vassdragets mange botaniske kvaliteter skulle tilsi større
bruk.

Vassdraget vurderes dermed til å ha middels verdi med hensyn på
verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGG K NKLUSJN

Nedbørfeltet til elva fra Storvatnet dekker et areal på
ca 95 km2.

Landskapet er kontrastrikt. Storvatnet dekker et stort areal og'
ligger inneklemt mellom bratte fjellsider som går opp i topper
på over 1300 m. I sør ligger deler av Frostisen med tinder opp
i over 1600 m. Områdene langs vannstrengen byr på
landskapsmessige perler.

Det meste av området tilhører naturgeografisk region 43 c,
Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling
Ballangen - Bjerkvikområdet. De sørligste delene av vassdraget,
Frostisenområdet, tilhører Nordlands, Troms og Lapplands
høgfjellsregion.

Området langs Storvatnet er påvirket av ulike inngrep;
bebyggelse, veger, kraftlinjer mm. Det øvrige arealet er
tilnærmet uberørt.

Ekstern tilgjengelighet til vassdraget er god. I tillegg må
også den interne tilgjengeligheten sies å være god selv om det
kan være bratt enkelte steder.

Det foreligger ingen planer som kan påvirke vassdraget.

Subalpin bjørkeskog dominerer i de bratte fjellsidene som
omkranser Storvatnet. Blåbærbjørkeskog dekker det største
arealet, men de rikere variantene lågurt- og høgstaude-
bjørkeskog dekker også store areal. Foruten bjørk fins osp,
selje og rogn. Langs vatnet og langs fuktige sig fins stedvis
kraftige gråorbestand.

Furu vokser på skrinn jord og stedvis fins fine furubestand,
bl.a. i de nedre deler hvor landskapet er parkliknende med
høgreist furu og grassletter.

Det fins lite myr i området. Vegetasjonen er relativt sterkt
kulturpåvirket. Enkelte granplantefelt er observert.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet:
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

middels verdi
middels verdi
middels verdi
middels verdi
middels verdi
middels verdi

KONKLUSJON


XX NEDBØRFELTET TIL ELV FRA STORVATNET HAR MIDDELS
BOTANISK VERDI.
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170.KJELDELVA,BALLANGENKOMMUNE

1. BELIGGENHETG MLAND

1.1STEDSANGIVELSE

Kjeldelvas nedbørfelt ligger i Ballangen kommune, på ei
halvøy som stikker ut i Ofotfjorden.

Vassdraget munner ut i Ofotfjorden, der fjorden er på det
smaleste.

Fig. 1.1 viser områdets beliggenhet.

1.2 ATKOMST

Rv-819 krysser Kjeldelva ved utløpet. Vassdraget ligger ca 24
km NV for kommunesenteret Ballangen. Det er bare 6 km i
luftlinje til Evenes flyplass,men det er ingen
fergeforbindelse over fjorden til Evenes.

1.3EIENDMSFRH LD

Arealene i de lavereliggende delene av nedbørfeltet til
Kjeldelva er privateide. Håfjellområdet er statsallmenning.

1.4BEFOLKNING

Ballangen kommune hadde pr. 01.07.88 et innbyggertall på
3186.

I nedbørfeltet til Kjeldelva bor ca 100-150 mennesker. I
hele Kjeldebotn bor ca 700 mennesker.
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2. NATURGRNNLA ANDSKAP

2.1 GEOLOGI


Ber runn eolo i

Berggrunnen i nedbørsområdet består av omdanna sedimentære og
vulkanske bergarter og gneiser. Lagdelte fordinger av
glimmerskifer og glimmergneis avløses av områder med
kalkspatmarmor og dolomittmarmor.

K r r olo i

Løsmasser er spredt over hele området. Da berggrunnen alt
overveiende er næringsrik har området et godt jordsmonn.

2.2T POGRAFI

Kjeldelvas nedbørsområde er tilnærmet støvelformet. Største
lengde er ca 12 km og største bredde er ca 10 km.
Nedbørfeltet dekker et areal på ca 53 km2, hvorav ca 3 km2 er
vannareal.

Landskapet i området er kontrastrikt, mangfoldig og har en
lavlandsdel og en høgfjellsdel. Et vidt dalføre med et
kuppert skogkledt åslandskap, går i nord-sørlig retning i
sentrale deler av vassdraget. Mot vest hever terrenget seg
opp i en langsgående fjellrygg, Vargfjellet, som gradvis
hever seg opp i Vargfjordtinden (885 moh). Dette er det
høgste fjellet i vassdraget.

I sørvest ligger Kufjellområdet som går opp i 672 moh. Ved
foten av Kufjellet i sørøst er vannskillet mellom Kjeldemarka
og Ballangsmarka.

Fra bandet hever terrenget seg opp mot Håfjellområdet som
utgjør den østlige delen av vassdraget. Håfjellet består av
Håfjell (648 moh) og Håfjelltuva (817 moh) i

Mellom fjellene, og på et platå ca 300 m over dalbunnen i
vest, ligger Fuglevatn. Vatnet er et 1-2 km2 stort vatn med
utallige forgreininger, bukter og holmer.

Landskapet i dette området er vakkert, åpent, særpreget og
variert med en mosaikk av snaufjell, bjørkeskog, myr og
grassletter.

Fra Fuglevatn går Kvitforselva ned mot dalbunnen i vest. Elva
stuper utenfor den 200 m høye fjellskrenten ned mot dalen og
Kvitforsen.er et spennende innslag i landskapet.

Også fra vestsida drenerer en rekke elver og bekker ned mot
dalbunnen og Kjeldelva.

øverst i dalen ligger Bakkevatn (54 moh) i et flatt
myrlandskap, hvorfra selve Kjeldeleva starter. På den ca 8 km
lange elvestrekningen fra Bakkevatn og ned til utløpet er det
lite fall. Elva bukter seg nedover dalen i et myr- og
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skogkledt landskap. For det meste går elva stilleflytende og
bred, men enkelte stryk fins. Elva munner ut i fjorden ved
Kjelde.

2.3 KLIMA

Kjeldelvas nedbørfelt har kystklima med relativt milde
vintre og kjølige somre.

På grunn av store topografiske forskjeller vil klimaet innen
de ulike delene av vassdraget variere sterkt.

Årlig nedbørsmengde i denne delen av Ofoten er vel 1000 mm.

2.4NATURGE GRAFISK TILH RIG ET

Kjeldelvvassdragets areal ligger i naturgeografisk region
43 c, Nordlands maritime bjørk- og furuskogsregion,
underavdeling Ballangen-Bjerkvikområdet. Denne regionen er
karakterisert av bjørkeskog, hovedsakelig på kambro-silurske
bergarter.

Nedbørfeltet til Kjeldelva må sies å være representativt for
regionen.

3. INNGREPI NEDBRFELTET

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I MRÅDET

Landbruk


Det ligger et 15-talls bruk i området, men bare et fåtall er
i full drift i dag. Brukene er spredt i hele Kjeldemark-
området, i de lavereliggende delene av vassdraget. Store
myrarealer er dyrket opp og nydyrking skjer fortsatt.

De fleste brukene ligger langs vegen mellom Kjelde og
Elvesletta. De øvre delene av vassdraget, Håfjellområdet, har
fra gammelt av vært viktige beiteområder. Sau beiter fortsatt
i området.

Hogst skjer hovedsakelig i de lavereliggende delene av
vassdraget. Det er mye granplanting i området, og i de senere
åra er også en del gran tatt ut. Det er etablert en egen sag
i bygda. Det meste av det som hogges er ved til eget bruk
eller til småsalg.

Reinbeite


Sørlige deler av vassdraget tilhører Kufjellet reinbeite-
distrikt. Området er et helårsområde og reinen beiter der
både sommer og vinter. I dag er det to enheter med ca 300 dyr
som holder til i området, mens bæreevnen er anslått til ca
1200 dyr.
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Bebyggelse


Det er spredt bosetting langs vegene i de lavereliggende
delene av vassdraget. Der ligger flere mindre bruk og annen
spredt bosetting.

I Håfjellområdet er det ingen fast bosetting, men ved
Fuglevatn ligger ca 30-40 hytter. De eldste hyttene er fra
1920. Det har vært byggestopp for hytter i området de siste
15 åra.

Veger

Rv-819 krysser Kjeldelva ved utløpet. Derfra går en veg fra
Kjelde til vegens endepunkt innerst i dalen ved Elvesletta.
Derfra er det bare 2 km til Djupdalen i Ballangsmarka, eller
ca 3,5 km til E6. Forøvrig går et par mindre veger inn mot
Kjeldeåsen og en bomveg går bratt opp til Fuglevatn. Det
meste av denne vegen går utenfor nedbørfeltet.

Grustak


Langs vegene i de nedre strøk av vassdraget ligger flere
mindre grustak.

Kraftlinjer

Ved foten av Kufjellet, i sørenden av vassdraget, krysser et
par kraftlinjer området. I tillegg går enkelte mindre strøm-
og telefonlinjer langs vegene i de nedre delene av
vassdraget.

Link a 'o m'li re nl

På Håfjellet ligger en Linkstasjon med høg mast og bygninger.
Fra Ballangensida går en taubane opp til toppen, men denne
går utenom selve nedbørfeltet. På Håfjelltuva nord for
Håfjell er forsvaret i ferd med å bygge ut et militært
anlegg.

Forurensnin sø el

Nedre deler av Kjeldelva er tydelig påvirket av
næringstilførsel fra landbruk og bebyggelsen langs elva.

Forøvrig er noe søppel/jernskrot observert langs vegene i
området.

3.2 VASSDRAGET GRAD AV PÅV1RKNING

Kjeldelvas nedbørfelt er påvirket av ulike inngrep som
bebyggelse, veger og kraftlinjer. I tillegg er Kjeldemark-
området et utpreget jordbruksområde og store deler av de
lavereliggende delene er kulturpåvirket. I de høyereliggende
delene av vassdraget fins store arealer som er relativt
upåvirket av inngrep.
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4.P ANSITASJNENF R VASSDRAET

4.1KOMMUNALEPLANER

Ar di ri

I generalplanen for Ballangen kommune er arealene utenfor
tettstedene disponert som landbruks- og naturområder. Ifølge
planen bør disse arealene bevares for dette formålet for all
framtid.

Det er utarbeidet to soneplaner for deler av nedbørsområdet.
Det er for Kjeldebotn og Kjeldebotnmark.

Av forhold som angår friluftslivsinteressene er det for sone
4, Kjeldebotn, anført at strandarealer og belter langs
skiløyper og stier må sikres mot tekniske inngrep.

4.2VERNEPLANER I OMRÅDET

I soneplanen for Kjeldemarkområdet (sone 5) er det anført at
Kvitfossen bør sikres som naturminne. Forøvrig er ingen
verneplaner for områder i selve vassdraget kjent.

Like sør for nedbørsområdet, grensende mot E6, ligger
Grunnvatnet. Det er et av de viktigste våtmarksområdene i
fylket, og er også av nasjonal betydning. Området har
dessuten en svært rik vegetasjon og en rekke sjeldne arter.

4.3ANDRE PLANER/ NSKER F R OMRÅDET

Skol ns bruk a Håf'ellområd t

Kjeldebotn skole bruker Håfjellområdet i undervisningen.
Fuglevatn/Holmvatn er ekskursjonsområde i naturfag for
skolen. Vannprøver tas, prøvefisk utføres og elevene leverer
rogn til settefiskproduksjon (lakseyngel).

Ve utlø nin mot E i ør

Fra E6 ved Djupdalsåsen mangler det en veistump på 3-4 km
over til Elvesletta på Kjeldemarksida. Regionplanen for
Ofoten nevner flere steder behovet for veganlegget Djupdalås-
Elvesletta, spesielt i forbindelse med diskusjonen om å
opprette en fergeforbindelse mellom Kjeldebotn og Evenes Det
er ukjent hvorvidt det foreligger konkrete planer om
vegutbygging i området. Fra lokalbefolkningen er det ytret
ønske om en slik veg som vil spare inn 2-3 mil på vegen til
Kjeldebotn når en kommer sørfra.
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5.FLORAG VEGETASJN I VASSDRAGET

5.1TIDLIGERE BOTANISKE UNDERS KELSER I VASSDRAGET

Tidligere botaniske undersøkelser i Kjeldelvas nedbørfelt er
ikke kjent.

5.2VEGETASJ NSREGI NER

Det er den m 11 mbor al vegetasjonsregion som dekker det
største arealet i vassdraget. I tillegg er den nordboreale 
vegetasjonsregion vanlig i området. Arealet over skoggrensa
dekkes hovedsakelig av den lavalpinevegetasjonsregion.

5.3VEG TASJ NSBESKRIVELSE

Skogkledte ås- og fjellsider dekker størsteparten av arealet
i nedbørfeltet opp til skoggrensa. Skoggrensa i området går
stedvis opp i 500 moh, men ligger for det meste på ca 400
moh.

Ulike typer bjørkeskog er den skogtypen som dominerer i
nedbørfeltet. Blåbærbjørkeskog fins, men er ikke den
vanligste skogtypen. I blåbærbjørkeskogen fins i tillegg til
blåbær mye skrubbær i feltsjiktet.

Både i lavlandet og i skogliene opp mot Håfjell er det store
arealer med rikere bjørkeskoger. stedvis fins bjørkeskog av
småbregne- og lågurt-typen. I den første varianten fins bl.a.
mye fugletelg og skogsnelle i feltsjiktet, mens det i
lågurtvarianten fins et rikt utvalg av urter, bl.a.
skogstjerne, harerug, gullris og fjellfiol.

Innslaget av høgstaude-bjørkeskog er stort, både i
lavereliggende strøk og ikke minst i liene opp mot Fuglevatn
og Håfjellet. I tresjiktet fins i tillegg til bjørk også
rogn, selje og osp. I busksjiktet fins mye og storvokst
einer. Feltsjiktet er stedsvis usedvanlig rikt og frodig. Her
fins bl.a. skogstorkenebb, enghumleblom, tyrihjelm,
svarttopp, hundekjeks, jonsokblom, ballblom, flere store
bregner og høge gras.

Enkelte steder er skogbunnen fullstendig dekket av ballblom.
Tyrihjelmen dukker her opp igjen etter å ha vært fraværende
siden Nord-Salten. Tyrihjelmen har forøvrig sin nest
nordligste utredelse i dette området.

Langs elva og på andre fuktige steder i dalen fins velutvikla
gråor-heggebestand.

Furuskog vokser på tørre moer og skrinn jord. På myrområdene
rundt Bakkevatnet vokser furu spredt. Stedvis fins høgreist,
gammel furuskog.

Det fins mye myr i Kjeldemark-området, også langs elva. Det
er store arealer hovedsakelig med bakkemyr. Også flate
grunnvannsmyrer forekommer. Myrene varierer fra rike
jordvannsmyrer til fattige grunnvannsmyrer. Innerst i dalen
er store myrarealer dyrket opp og nydyrking skjer fortsatt.
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På myrdragene langs Kjeldelva vokser furu spredt.

Over skoggrensa er det den treløse fjellvegetasjonen som
dominerer.

I Håfjellområdet er store arealer dekket av kulturbetinga
gras- og einerbakker som går over i snaufjellet. Store tepper
av reinrose ble observert.

I forsenkninger mellom rabber og framstikkende rygger var
frodige høgstaudeenger vanlig. Vegetasjonen i dette
området er usedvanlig rik og spennende og innbyr til nærmere
undersøkelser.

I nedre del av vassdraget fins en god del jordbruksarealer.

Det er også mye planta gran i området. Noe gran er også
avvirket.

Vegetasjonen i store deler av vassdraget, både i
høyereliggende strøk og i dalen, er kulturpåvirket. Både
storfe og småfe beiter fortsatt i området.

6. VASSDRAGETSBOTANISKEVERDI

6.1VEGETASJONENS PRODUKTIVITET/FR DIGHET

Vegetasjonen i Kjeldelvas nedbørfelt er jevnt over mer
produktiv og frodig enn det som er vanlig i regionen.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på kriteriet produktivtet/frodighet.

6.2VEGETASJ NENS DIVERSITET MANGFOLD

Vegetasjonen i Kjeldelvas nedbørfelt består av et stort
antall vegetasjonstyper. I tillegg til mer trivielle
vegetasjonstyper fins også store og velutvikla bestand av en
rekke rikere vegetasjonstyper som ikke er så vanlig i
regionen.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet diversitet (mangfold).

6.3VEGETASJONSTYPENS SJELDENHET

Mangfoldet av vegetasjonstyper i Kjeldelvas nedbørfelt er
stort. Flere av disse er rikere vegetasjonstyper og ikke
minst er utbredelsen av disse imponerende.

Allikevel er ikke disse vegetasjonstypene direkte sjeldne for
regionen. Heller ikke spesielt sjeldne arter er observert.

Vassdraget vurderes dermed til å være av mi d 1 v rdi med
hensyn på verdikriteriet sjeldenhet.
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6.4GRADEN AV REGI NAL REPRESENTATIVITET

Kjeldelvas nedbørfelt er relativt stort (53 km2) og
vegetasjonen i området er svært variert.

Vegetasjonen i Kjeldelvas nedbørfelt må dessuten sies å være
representativ for regionen. De fleste vegetasjonstypene som
fins i regionen er representert i Kjeldelvas nedbørfelt.

Vassdraget kan derfor sies å være aktuelt som typevassdrag.

Vassdraget vurderes dermed til å være av stor verdi med
hensyn på verdikriteriet regional representativitet.

6.5 MRÅD TS GRAD AV BERØRTHET

Kjeldelvas nedbørfelt er påvirket av ulike inngrep som
bebyggelse, veger og kraftlinjer. I tillegg er
Kjeldemarkområdet et utpreget jordbruksområde og store deler
av de lavereliggende delene er kulturpåvirket. De høyere-
liggende områdene er mindre påvirket av tekniske inngrep, men
kulturpåvirkningen er relativt sterk også her.

Vassdraget vurderes dermed til å være av middels verdi med
hensyn på verdikriteriet uberørthet.

6.6 BRUKSMULIGHET UNDERVISNING/FRSKNING

Kjeldelvas nedbørfelt ligger like inntil tettstedet
Kjeldebotn. Avstanden til større sentra (Ballangen) og byer
(Narvik) er større.

Både ekstern- og intern tilgjengelighet til nedbørfeltet er
god. Området, spesielt Fuglevatn - Håfjellområdet, blir
allerede i dag brukt i naturfagundervisningen ved Kjeldebotn
skole. Annen bruk er ikke kjent.

Området har derfor en lokal verdi for undervisning.
Vassdragets botaniske kvaliteter skulle tilsi større bruk.

Vassdraget vurderes dermed til å ha middels verdi med hensyn
på verdikriteriet bruksmulighet med tanke på undervisning og
forskning.
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7. SAMMENDRAGG K NKUS N

Kjeldelvas nedbørfelt er ca 53 km2.

Det bor ca 100-150 mennesker i nedbørfeltet.

Landskapet i området består av et kuppert, skogkledt
åslandskap i de lavereliggende delene. I tillegg fins store
høgfjellsarealer.

Området tilhører naturgeografisk region 43 c; Nordlands
maritime bjørk- og furuskogsregion, underavdeling Ballangen -
Bjerkvikområdet.

Området er rikt på vilt, også jaktbart vilt. Elgen er en
relativt ung art i Kjeldemark-området.

Kjeldelvas nedbørfelt er påvirket av mange inngrep, men
områdene i vest og sør er mer uberørte. Bebyggelse og veger
gjennom de lavereliggende delene av området utgjør det
største inngrepet.

Både ekstern- og intern tilgjengelighet er god. Rv-819
krysser vassdragets utløp. I tillegg går andre veger inn i
området.

Det foreligger ingen verneplaner for områder innen
nedbørfeltet. Heller ikke andre planer som kan påvirke
nedbørfeltet er kjent. Håfjell- og Kufjell-området er pekt ut
som regionalt viktige friluftslivsområder.

Skogkledte åser og fjell-lier dekker størsteparten av arealet
opp til skoggrensa. Ulike former for bjørkeskog, også rike
bjørkeskogstyper som lågurt- og høgstaude-bjørkeskog,
dominerer. Lauvskogen har innslag av osp, rogn og selje og
langs elva vokser gråor. Furu dominerer på tørr mark. Stedvis
fins høgreist, gammel furu.

I Håfjellområdet er store arealer dekket av kulturbetinga
gras- og einerbakker som går over i snaufjell. Tepper med
reinrose ble observert. Det fins store myrarealer med et
varierende næringsinnhold i nedbørfeltet.

Vegetasjonen i området er relativt sterkt kulturpåvirket.

Vassdragets botaniske verdi er vurdert ut i fra følgende
verdikriterier og bedømmelsen er som følger:

Vegetasjonens produktivitet/frodighet: stor verdi
Vegetasjonens mangfold:
Vegetasjonstypenes sjeldenhet:
Regional representativitet:
Graden av uberørthet:
Bruksmulighet:

stor verdi
middels verdi
stor verdi
middels verdi
middels verdi

KONKLUSJON

XXX KJELDELVASNEDBØRFELTHAR STOR BOTANISK VERDI.
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